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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring 

av 7 och 14 §§ landskapslagen om 

centralsjukhus för landskapet Åland 

och 

2) landskapslag angående upphävande 

av landskapslagen angående gemensam 

ekonomisk förvaltning vid Ålands 

centralsjukhus, Ålands centralsanato

rium och Ålands tuberkulosbyrå. 

På grund av utvecklingen inom sjukvården måste bestämmelserna 

om administrationen av centralsjukhuset som ingår i 7 § land

skapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland, sådan paragra

fen lyder i landskapslagen den 1 augusti 1954 (11/54), anses 

otidsenliga .. Sålunda har hänvisningen i 1 mom. till "rikets 

civila sjukvårdsanstalter" visat sig medföra tolkningssvårigheter, 

emedan den syftar på länssjukhusinstitutionen som icke längre 

existerar. Ålands centralsjukhus motsvarar centralsjukhusen i 

riket och kan alltså jämföras med dessa, varför i stället en 

hänvisning till lagstiftningen om rikets centralsjukhus föreslås 

införd. 

Ehuru centralsjukhusets administration handhaves av en 

sjukhusstyrelse och det för denna finnes ett reglemente, ingår i 

lagen icke någon bestämmelse om sjukhusstyrelsen. 

Bestämmelserna om centralsjukhusets befattningshavare är 

oändamålsenliga och oklara, enär det av dessa bestämmelser icke 

tydligt framgår hur arbetet skall fördelas mellan de högre 

befattningshavarna och benämningarna på de tjänstemän som ansva

rar för ekonomin och vårdpersonalens verksamhet är otidsenliga. 

Till avhjälpande av de nämnda bristerna ingår i förevarande 

framställning förslag till en tidsenlig formulering av bestäm

melserna i 7 §. 

Emedan förvaltningen av Ålands centralsanatorium, som enligt 

grundläggningsbrevet för Ålands centralsjukhus,är en del av 

centralsjukhuset, och av Ålands tuberkulosbyrå, i praktiken hand

haves av centralsjukhusets organ, föreslås en uttrycklig bestäm

melse därom intagen i 14 §, varvid landskapslagen om gemensam 

ekonomisk förvaltning vid Ålands centralsjukhus, Ålands 

centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrå (12/54) såsom obehöv

lig föreslås upphävd genom särskild landskapslag, som ingår 

i denna framställning. 



- 2 -
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 43 

angående ändring av 7 och 14 §§ landskapslagen om centralsjukhus 

för landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 7 och 14 §§ land

skapslagen den 1 augusti 1946 om centralsjukhus för landskapet 

Åland (26/46), sådan 7 §lyder i landskapslagen den 1 augusti 

1954 (11/54), som följer: 

7 § • 

Centralsjukhuset äges och upprätthålles av landskapet. I 

fråga om dess förvaltning och den sjukvård som däri gives skall, 

såvida icke av landskapslagstiftningen annat följer eller land

skapsstyrelsen i viss angelägenhet annorlunda besluter, lända till 

efterrättelse för centralsjukhus i riket gällande bestämmelser. 

För centralsjukhusets förvaltning tillsätter landskapsstyrelsen 

en sjukhusstyrelse. 

Vid centralsjukhuset skall för varje avdelning finnas en över

läkare, dock så att epidemiavdelningen underlyder överläkaren 

vid sjukhusets medicinska avdelning. 

Till chefläkare vid centralsjukhuset utser landskapsstyrelsen 

för en tid av fyra år i sänder en av överläkarna, som för upp

rätthållandet av befattningen erhåller ett särskilt av landskaps

styrelsen fastställt arvode. 

För ledningen av vårdpersonalens verksamhet inom sjukhuset 

tillsätter landskapsstyrelsen en ledande översköterska. 

För skötseln av centralsjukhusets ekonomiska förvaltning 

tillsätter landskapsstyrelsen en ekonomichef. 

Chefläkaren, ledande översköterskan och ekonomichefen är i 

administrativt hänseende underställda sjukhusstyrelsen. 

Angående sjukhusstyrelsens sammansättning och befogenheter 

samt om förvaltningen av centralsjukhuset och dess verksamhet 

utfärdar landskapsstyrelsen närmare bestämmelser genom reglemente. 

Landskapsstyrelsen äger inom ramen för inkomst- och utgifts

staten beviljade anslag hänföra innehavare av tjänster och befatt

ningar till löneklass för ordinarie eller extraordinarie tjänste

och befattningshavare samt bestämma avlöningen för tillfälliga 

funktionärer eller vid sjukhuset anställda med deltidstjänst. 

Landskapsstyrelsen kan med avseende på vissa tjänster och 

befattningar delegera sin rätt till sjukhusstyrelsen genom det 

i 8 mom. nämnda reglementet. 
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14 §. 
I anslutning till Ålands centralsjukhus verkar ett 

centralsanatorium och en tuberkulosbyrå, vilka handhar de 

uppgifter som enligt tuberkuloslagen (FFS 355/60) an

kommer på Ålands tuberkulosdistrikt. 
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Centralsanatoriet och tuberkulosbyrån förvaltas av sjuk

husstyrelsen. 

L a n d s k a p s 1 a g 

om upphävande av landskapslagen angående gemensam ekonomisk 

förvaltning vid Ålands centralsjukhus, Ålands centralsanatorium 

och Ålands tube~kulosbyrå . 

I enlighet med landstingets beslut upphäve~ landskapslagen 

den 7 april 1954 angående gemensam ekono~isk förvaltning 

vid Ålands centralsjukhus~ Ålands centralsanatorium och Ålands 

tuberkulosbyrå (11/54). 

Mariehamn den 10 januari 1979 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 

Folke Woivalin 
\ 
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