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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 landsting angå-

N1l 22/J.954. ende utverkande av extraordinarie anslag för fär-

digställande av Ålands centralsjukhus. 

Sedan det visat sig nödvändigt, att för färdigställande av Å-

lands dentralsjukhus erhålla ytterligare e~traordinarie statsanslag 

om 5.008.500 mark, får landskapsstyrelsen vördsamt med hänvisning 

till motiveringen i förslagets text, föreslå 

att Landstinget måtte till Ålandsdelegatio-

nen rikta närslutna anhållan om 5.008.500 

mark extraordinarie statsbidrag för färdig-

ställande av Ålands centralsjukhus. 

Mariehamn den 11 november 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskapskamrer 

f art in I saks son.· 
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]' ö r s l a go 

Till Ålandsdelegationen 
från Ålands landsting. 

För byggande av Ålands centralsjukhus och Ålands centralsanatorium 

har hittills beviljats extraordinarie statsanslag med sarrrnlanlagt 

490(1790.,534 mark., Häremot svarande belopp som kommunerna haft att er

lägga är 132. 4860 569 mark~ För centralsjukhusets och centralsanatori ··· 
ets byggande har alltså hittiils disponerats ett belopp av sammanlagt 

62J.,277 e10J mark. 
Landskapsstyrelsen avlämnade till höstsessionen vid 1953 års lands

ting en framställning om utverkande av extraordinarie statsbidrag 

för anläggningarnas färdigställande och landstinget ingick på grund 

härav till !1andsdelegationen med anhållan om anslag med 18.154o5J5 
mark 9 vilket anslag beviljades av Delegationen med beslut av den Jl 

mars 1954, som stadfästes av Republikens President den JO april 19540 
Anslaget ingår i ovannämnda slutsumma 623.277.103 marko 

Det extraordinarie anslaget 18,,1540535 mark motiverades av föl
jande hösten 1953 föreliggande behova 

Obetalade rakningar den 28311.53 

Beställda, ej levererade instrument 

Den 28.11053 ännu ej gjorda beställ-
ningar och arbeten 

Behållning 28ollo53 

Härav utgjorde kommunens andel · 

År 1953 begärt extraordinarie anslag 

Centralsjukhuset Centralsanato
riet. 

l7oJ65.962J-

5e544o275!-

9,,_§JJo 557 a..; Jo 851 .. 443 3~ 

J2. 743. 794g- 60 346 .. 490! "· 

.....,lg_o 7 4,Jo 791- &

J9. 09Q. 2848-· 

16 .. ?54.,3998= 
22~835 .. 8948 -

_h 654 ,, 378~-
18io l81~ 516s~ 

Av detta senaste anslag har hittills förbrukats 9 miljoner mark9 

medan återstoden redan rekvirerats och erhållits från statskontoret 

för inledande av arbetena på växthus, bastu, tennisplan moflo anlägg

ningar. Det hur emellertid visat sig nödvändigt att ytterligare komp
lettera centralsjukhuset, då ännu vissa arbeten böra utföras å själva 

fastighet.en och då vis.sa brister i sjukvårdsutensilier och inventarier 
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kommer att förefinnas även sedan hela det redan beviljade anslaget 

samt kommunernas andelar förbrukats. Dessa ytterligare utgifter hän

föra sig enbart till centralsjukhuset och fördela sig på följande 

särskilda posterg 

Arbeten å fa~het och inventar~ 

l. Planeringsarbeten 
2o Telefonanslutnings- o. byggnadsavge 

3. Isoleringsarbeten 

334e680t-

317.1591-

5loJ59l-

4o Extra arbeten och fördyring av dag
traktamenten samt prisförhöjningar lo255c710t-

Rena sjukvårdsutensilier. 

lo Projektor, apoteksvåg, spegel mom$ 

2e Operationsbord, f örlossningssängar, 

hjärtsängar, instrumentbord, trans-

27.215&-

:portbårar, tennostat m.m.. l.319.134&• 
3. Röntgenterapi, EKG m.mo (slutlikvid) 672~5961-

Brj..stande övrig_utrustning och inventarier,, 

L Komplettering av linneförråd 7 35. 256 a-
2c Komplettering av köksartiklar 808.98la-
3G Komplettering av möbler 244.5661-

4. Bl ~mvaser, askkoppar, bonborstar m.m. 233.9401-

5. Arma tu:rt.r,blötlat:?,'gningsvagnar, skriv-

lliaskiner, soptunnor, glashyllor mom. 450o393f...; 

Från beloppet skall avdragas för komp-

lettering av inventarier och div., in. ... /. 300. 0001-

strument samt arbeten, för viLrn an-

slag givits i senaste extraorainarie 

anslag ./. 500. 000g-
Ännu ej till betalning förfallna räkningar .. 

Bankgarantier 97. 500 a
Anskaffning av el.stolpar och uppsättning 65.500•-
Sammanträdesarvoden 

Kompressor 

Ränteutgifter och oförutsedda utgifter 

60.000A-

.200. 000•-

Summa anslagsbehov 

i.95a.908a-

1.673.1361-

423.000t-
226.0111-

6t300e000f-
Över de olika posterna har byggnadskommissionen för central

sjukhuset inlämnat specificerad detaljförteckning. 

Anslagsbehovet 6.300.000 mark, fördelat enligt tidigare princip 
för statsbidrag ger följandeg 



Statsanslag 79,5 % 
Kommunerna 20,5 % 
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5.008.500a
l.291•500i-
6.300.000&-
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I anledning av de särskilda beställningar av sjukhusutensilier 
och inventarier, som böra finansieras med detta anslag, har sjuk
husets chefsläkare avgivit utlåtande om att desamr.ca äro nödvändiga 
samt att de icke kunna anses häruörbara till sjukhusets drifts-
kostnader. 

På grund av vad ovan anförts får Ålands landsting vördsamt an
hålla om 

att Ålandsdelegationen måtte tillerkänna 
landskapet Åland ett extraordinarie anslag 
för färdigställande av Ålands centrals·juk
hus om 5.008.500 mk. 

Mariehamn den 1954• 
På landstingets vägnart 

-' . 
·~·' 


