
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands·;~ 

ting med förslag till landskapslag angående 

Nl 21/1953, gemensam. ekonomisk förvaltning vid Ålands 

centralsjukhus, Ålands centralsanatorium och .1 

Ålands tuberkulo sbyrå. il 

Ålands Centralsjukhus, Ålands centralsanatorium och Ålands tu-

berkulosbyrå bilda ett naturligt sjukhuskomplex. 

äro självständiga sjukhus och tuberkulosbyrån en 

Oaktat sjukhusen· 

självständig, eh~ 
till centralaanatoriet nära ansluten inrättning, samtliga under 

ansvarig egen ledning, har man redan vid uppgörandet av byggnads-

planerna för sjukh~sen och tuberkulosbyrån utgått ifrån, att sjuk-

husen och tuberkulosbyrån skulle hava en gemensam. ekonomisk för-

valtning. Sedan centralsjukhuset innevarande höst yidtagit med . I 
sin 

verksamhet, hava planerna på gemensam ekonomisk förvaltning även 

realiserats, och sådan förvaltning i praktiken redan ittövats. Sys-

temet torde även fungera väl. Landskapsstyr~lsen ~ar iitllSett nödigt 

att lagf°åsta bestämmelserna ~ngående _den gemensamma ekonomiska för-

valtningen, dels för att . friktioner beträffande ledningen av sagda - " . . 

förvaltning skall kunna undvikas, dels för att fastslå, vilka 
• 



tjänstemän och befattningshavare skola finnas fa··r ·f 0 

i ragavarande 

förvaltning samt slutligen för att utreda huru inkomster och ut .. 

gifter skola fördelas mellan sjukhusen ocl, tuberkulosby A-
• - rcu1 ' sär .. 

skilt då utgifterna för vatten, värme, b 1 ~ e ysn.J..ng, kost och t vätt 

samt 10meutgifterna för de gemensamma tjänste- och befattningsha-

varna. För·att förklara huru man tänkt sig fördelnihgen av gemen 

samma utgifter vid uppgörandet av 1954 års budget citeras här sys 

lomannens vid centralsJ·ukhuset k · s rivelse till landskapsstyrels~ 

härom: 

11 Till landskapsstyrelsen. 

BeräJcningsgrunder tillämpade yid f 'ördelningen · v· - · · -- _ g, gemensamm9 kostna 

der vid uppgörande av 1954 års budget
0 

I. ·Tuberkulosbyråns andel i · gemensamma kostnader ·me·d centralsanatd 

riet. 

Den del av sanatoriet som användes av tuberkulosbyrån utgör 25~ 

Den beräknade anläggningskostnaden utgör 10.000 per 1 m3 = 

2. 58t~OOOs-. Då beräknad hyra utgör 10 % av anläggningskostnade 

blir hyran 258.000:- per år. 

I hyra för möbler har upptagits 20.000:- per år utgörande 10 % 

av det beräknade värdet 200.000:-. 

/ 

I hyra för röntgenanläggningen har beräknats 20 % av beräknat 

värde 1.000.000:- = 200.000:- per åro 

I de gemensamma befatt~ingshavarnas avlöningar deltar tuberku-

losbyrån med i av lab- och röntgensköterskans och med 1/5 av stä-

derskani? lön. 

2. · Tube'rku:losbyråns andel i gemensamma kostnader med centralsjukhu- I 
I 

fil§ Värme och lyse beräknat efter kubik i förhållande 42970 då to-

tala kostnaderna är 10.800.000:- = 286.000s-. 

Kontorets och värmecentralens personal beräknas utnyttjas till 

1/10 för tub.byråns räkning. Beträffande värmecentralens personal 

har ~ock endast en eldare tagits med i beräkningen. 

J•, ·cenTtr·a:1sanatoriets· andel -i gemensanyna kostnader med centralsjuk-

Beträffande de gemensamma avlöningskostnaderna har en beräknad 

I?roportion i förhållande 3/10 ansetts stämma överens med verklighe-

ten. Samma förhållande h~r ~ven använts vid fördelningen av utgif-

tema för kosthållningen, värme och lyse samt tvätt. 

Det är klart en beräknad fördelning av de olika kostnaderna som 

här ovan nämnts givetvis inte till fullo motsvarar det verkliga för • 



/ 

hållandet, men tar man hela fördelningen torde en rättvis sådan 3 §. 

fördelning ha skett. Följande tjä~stemln och befattningshavare skola vara gemensamma 

Mariehamn den 20 okt. 1953. för i 1 § nämnda sjukhus och tuberkulosbyrå: 

Ålands c entral s .jukhus 1 syssloman och lbiträdande syssloman samt nödig kansliperso-

Rolf Eriksson." nal; 

Någon närmare motivering till nedanstående förslag -' till l and- 1 kosthållerska samt· nödig kökspersonal; 
, 

skapslag i ämnet torde icke behövas. l , maskinmästare samt nödigt antal maskinskötare och eldare; 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsammast 1 chaufför-vaktmästare, 1 trädgårdsmästare-gårdskarl, 1 hjälp-

förelägga bandstinget till antagande av fö]j3.nde karl samt ett nödigt antal telefonister; samt 

L a n d s k a p s 1 a g 1 linne-tvättföreståndarinna jämte ett nödigt antal sömmerskor 

angående gemensam ekonomi sk förvaltning vid Ålands centralsjukhus och tvätterskor. 

Ålands centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrå. 4 §. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: I 3 § nämnda tjänste- . och befattningshavare underlyda i komman-

1 §. dohänseende ehefsläkaren vid Ålands centralsjukhus. 

Ålands centralsjukhus, Ålands centralsanatorium och Ålands tu· Ang~ende tjänsternas och befattningarnas lediganslående och be-

berkulosbyrå skola hava gemensam ekonomisk förvaltning. sättande samt deras hänförande till avlöningsklass skall gälla, vad 

2 §. därom är stadgat i landskapslagen om centralsjukhus i landskapet 

:E 1 § . nämnd förvaltning handhaves mot särskilt arvode av chef, Åland. 
• 

läkaren vid Ålands centralsjukhus med biträde av sjukhusets syss 5 §. 

man jämte honom underlydande kanslipersonal. De i 1 § nämnda sjukhusen och tuberkulosbyrån skola var och en 



I 

hava sin särskilda bokföring, som skall handhavas .av sysslomanne Bestämmelserna i denna landskapslag angående den gemensamma 

med tillhjälp av honom underlydande kanslipersonal. ekonomiska förvaltningen skola :tillämpas från och med den dag Å-

6 §o lands centralsjukhus vidtog med sin verksamhet. 

Inkomster och utgifter för den gemensamma ekonomiska förvalt .. Mariehamn den 28 oktober 1953• 

ningen, vari även ingår avlöningen för de gemensamma tjänste- 000 
På landskapsstyrelsens vägnar1 

befattningshavarna ska1l fördelas mellan sjukhusen och tuberkulos Lantråd ~c9J.-J 
--- ---~~ . 

Viktor Strandfält. byrån enligt skälig prövning av vars och ens andel, som årligen 

Landskapssekreterare _§1~~---
Cli. Stormbom. 

fastställes av landskapsstyrelsen. 

7 §. 

Vid tvivelsmål därom, huruvida någon angelägenhet hör till den 

gemensamma ekonomiska förvaltningen enligt denna landskapslag , s~ 

frågan undersiiillas landskapsstyrelsens prövning och avgörande. 

8 §. 

Vid behov skall landskapsstyrelsen utfärda ett reglemente för 

i 1 § nämnda gemensamma ekonomiska förva1tningen. 

• 
9 §. 

Angående förvaltningen i övrigt av Ålands centralsjukhus, Ål 

centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrå skallvlända till ef-

terrättelse, vad därom äP särskilt stadgat. 

10 §. 


