
Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e l,s ~ s framställning till Ålands 

N:o 22/1954. la n:1sting angående utverkande av extraor-

dinarie anslag för färdigställande av 

Ålands centralsjukhus. 

För byggande av Ålands, centralsjukhus och Ålands centralsanatorium 

har hitti1ls beviljats extraordinarie statsanslag med sammanlagt 

490.7,90.534mark. Häremot svarande belopp som kommunerna haft att 

J erlägga är 132.486.569 mark. För centralsjukhusets och centralsana-

toriets bNggande har alltså hittills disponerats ~tt belopp av samman-

lagt 1523.277.103 mark. 

Landskapsstyrelsen avlämnade till höstsessionen vid 1953 års lands-

ting ~n framställning om utverkande av extraordinarie statsbidrag för 

anläggningarnas färdigställande och landstinget ingick på grund härav 

Y till Ålandsdelegationen med anhållan om anslag med 18.154.535 mark, 

vilket anslag beviljades av Delegationen med beslut av den 31 mars 

1954, som stadfästes av Republikens President den 30 ap~il 1954. An-
• '· :1 

slaget ingår i ovannämnda slutsumma 623.277.103 mark. 

Det extraordinarie anslaget 18.154.535 mark motiverades av följande 

hösten 1953 föreliggande behov: 
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Centralsjukhuset Centralsanatoriet 
slaget samt komrm.~.nernas .a,.,delar fo""rbrukats. D •t essa ytterligare utgif-

Obetalade räkningar den 28.11.53 17.365.962:- 2.495.047:-
ter hänföra sig enbart till centralsjukhuset och fördela sig på följan-

de särskilda poster: 
~ . ~ ' 

Beställda, ej levererade 

Arbeten å fastighet och inventarier. 
instrument 5.544.275:-

~. ~lanering~arbe~en 334.680:-
Den 28.11.53 ännu ej gjorda 

beställningar och arbeten 9.833.557:- · 3.851.443:-
2. Telefonanslutnings- o. byggnadsavg. 317.159:-

32.743.794:- 6.346.490:-
3. Isolering~arbeten 51.359:-

32.743.794:-
4. Extra arb~ten och fördyring av dag-

.. 39.090.284:-
traktamen~en samt prisförhöjningar 1.255.710:- 1.958.908:-

Behål lning 28.11.53 16.254.390:-
Eena sjukvärd~utensilier. 

22.BJ5.894:-
l. Projektor, apoteksvåg, spegel m.m. 27.215:-

4_.654.378:-Härav utgjorde koIIIDlunens andel 
2. O~erationsbord, förlossningssängar, 

År 1953 begärt extraordinarie anslag 18.181.516:-
hjärtsängar, instrumentbord, trans-

Av detta senaste anslag har hittills förbrukats 9 miljoner mark, 
portbårar, tenn?stat m.m. 1.319.134:-

medan åt~rstoden redan rekvirerats och erhållits från statskontoret 
3. Rö:r;itgenterapi, EKG m.m. (slutlikvid) 672.596:- 2.018.945:-

f9r inledande av arbetena på växthus, bastu, tennisplan m.fl. anlägg-
Brista~de övri~ utrustning och inventarier. 

· ningar. Det har emellertid visat sig nödvändigt att ytterligare kom-
1. KompleJ;terip.g ay linneförråd 735.256:-

plettera oentralsjukhuset, då ännu vissa arbeten böra utföras å själ-
2. Kompletteri]lg ay köks artiklar 808.981:-

va fastigheten och då vissa brister i sjukvårdsutensilier och inven-
3. Kompletteri,ng ay möbler 244.566:-

tarier kommer att förefinnas även sedan hela det redan beviljade an-
Blomvaser, askkoppar, bonborstar m.m. 233.940:-

5. Armaturer, blötläggningsvagnar, skriv-
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inventarier , som böra finansieras med detta anslag, har sj 1~hJ~ets 
maskiner, soptunnor, glashyllor m.m. 450.393:-

chefsläkare avgivit utlåtande om att desamma a''ro nödvändiga samt att 
Från beloppet skall avdragas .för kom-

de icke kunna anses hänförbara till sjukhusets driftskostnader. 
plettering av inventarier och div. in- ./. 300.000:-

Med hänvisning till det förestående föreslår landskapsstyrelsen 
strum.ent samt arbeten, för vilka. anslag 

att Landstinget måtte hos Ålands-
givits i senaste extraordinarie anslag ./. 500.000:- 1.673.136:-

delegationen hemställa om ett ytterli-
Ännu ej till ~etalning f0rfallna räkningar. 

gare extraordinarie statsanslag, stort 

Bankgarantier 97.500:-

50008.500 mark, åt landskapet Åland 
Anskaffning av el.stolpar och uppsättning 65.500:-

för färdigställande av Ålands central-

Sammanträdesarvoden 60.000:-

sjukhus. 

Kompressor 200.000:- 423.000:-

Mariehanm den 16 september 1954. 
Ränteutgifter och · oförutsedäa utgifter 22~.011:-

På landskapsstyrelsens vägnar: 
Summa anslagsbehov 6. 300·. 000 :-

Lantråd q~r 
Över de olika posterna har byggnadskommissionen för centralsjukhu-

Viktor Strandfält 
set inlämnat spec~ficerad detaljförteckning. 

, Ans!l..agsbehovet, 6. 300. 000 mark, fö!r'delat enligt tidigare pr-incip Landskapskamrer 

för statsbidrag ger ~öljande: Martin Isaksson 

Statsan~lag 79,5 % 5.008.500:-

Kommunerna 20,5 % 1.291.500:-

6.300.000:-

I anledning av de särskilda beställningar av s jukhusutensi·lier och· 


