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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 fram.ställning till .Ä.laRds landsting an-

N:o 22/1952. gående tillskott i.extraordinarie statsbidraget 

för slutförande av första etappen av byggnads-

· . , planen för Alands centralsjukhuso 

Byggnadskom.m.issionen vid .Älands centralsjukhus har tillställt land-

skapsstyrelsen följande • skrive.lse. 

11 Till .Ålands landskapsstyrelse. 

Första etappen av Alands centralsjukhus är nu i det närmaste klar 

och avsyn' skall ske inkommande vecka. Trots detta är det ·dock räk-

ningar som. ännu ej tillställts oss såväl från entreprenören sorri under-

entreprenörerna. Med stöd av inbegärda upplysningar om respektive 

~irmors återstående fordr~nga~ stiger detta belo~p till ca. 160980.000: 

vilken summa dock tyvärr är a.;pproxim.ativ, då firmorna ej kunnat ge de-

finit.i vt .svar på vår förfrågan. 

Dessutom har kormnissionen, då .de di.spon_ibla medlen för första etap-

pen. tagit slut, sett Big nödsakad låna mk. 11.050.000:-, som också 

förbrukats. 

Enligt detta skulle alltså det belopp kommissionen ännu har att 

J 



lägga ut för första etappen jämte det upplånade beloppet sluta på 

mk 28.050.000:-, varför vi härmed öns~a fästa landskapsstyrelsen}upp-

märks~rnhet~ på nödvändigheten att vidtaga åtgärde~ för anskaffandet 

av extraordinarie statsbidrag till ett belopp som med hänsyn till 

lkorrmiun'Eirnas_: andelar skulle bliva ml{ 21.567.289:-. 

Fördelningen på centralsjukhuset och centralsanatoriet i enlighet 

med antalet sjukplatser och ~ubikmeter. 

Centra~sjukhuset (11/16) 

3 
28.050.000:- = 1.656 mk/m 

3 
Sanatoriet = 8.840 m 

3 
Ekon.byggn. = 5.250 m 

8.694.000:-

3 
Värmecentr. = 1.870 m 

Epidemin = 

3.096.720:-

3 
970 m 

= 

= 

mk 

5.977.125:-

2.128.995:-

1.606.320:-

·9.712.440:-

Centralsanatoriet 
(5/16) 

14.666.880:-

2.716.875:-

967.725:-

180337.560:-

Centralsjukhuset: 9.712.440:-; 1/2 därav = 4.856.220:- fördelat på 

110 vårdplats-er =· 44.147:- per vårdplats. Då på kommunerna ankommer 

sammanlagt 43 vårdplatser blir deras andel mk 1.898.321:- och det 

belopp som landskapsstyrelsen sålunda har att anskaffa mk 7.814.119: -

. .. 

Centralsanatoriet: 18.337.560:-; 1/4 därav= 4.584.390:-, vilket be-

lopp ankor!.IIDer på kommunerna, då ju dessa inneha samtliga platser. 

Det belopp, som landskapsstyrelsen således bör gå i författning om 

att erhålla för denna del av första etappen mk 13.753.170:-. 

Enligt denna kalky~ation och fördelning blir det sammanlagda be-

loppet, som bör erhållas ur extraordinarie statsbidrag 21.567.289:-. 

Mariehamn den 11 mars 1952. 

BYGGNADSKOM"faISSIOl"EN FOR .ÅLAHDS CENTRALSJUKHUS. 

ordf. Hugo Johansson 

sekr. Rolf Eriksson." 

Då från landskapsstyrelsens sida icke finnes något att erinra 

beträffande storleken av ifrågavarande tilläggsanslag, får landskaps-

styrelsen, med hänvisning till vad G-Van franigålli ts, vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte hemställa om 

att ett .extraordinarie statsbidrag till 

ett belopp av mk 21.5670289:- skall, 

såsom tillägg till tidigare b~viljade 

statsbidrag, mot redovisningsskyldighet 

utgivas till landskapet för slutförande 



av byggnadsarbetena å !lands central-

sjukhus under första etappen av det 

för s'jukhuset fastställda byggnadspro-

grammet. 

Mariehamn den 12 mars 1952. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskapskamrer 

Th. Eriksson 

,. 

N~ 14/1952. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande N~ 14/1952 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting angående till-

skott i extraordinarie statsbidraget för slut-

förande av för s ta etappen av byggnadsplanen för 

Ålands centralsjukhus~ · · ( 22/1952). 
I 

Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet vörd-

samt framhålla, att utskottet helt omfattar landskapsstyrel'sens 

förslag, varför utskottet vördsamt föreslår 

att Landstinget måtte hemställa om att ett 

extraordinarie statsbidrag om 21.567.289 mark 

skall såsom tillägg till tidigare beviljade 

extraordinarie statsbidrag mot redovisnings-

skyldighet utgivas till landskapet för slutfö

rande av byggnadsarbetena å Ålands central

sjukhus under första etappen av det för sjulc

huset fastställda byggnadsprogrammet. 

Mariehamn den 21 mars 1952. 

På finansutskottets vägnar: 

</I~ 
K. A. Helin. 

I ärendets behandling har ordföranden Helin, viceordiöranden 

Bengtz samt ledamöterna Lennart Mattsson, Häggblom och Andersson 

deltagit. 
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