
l\T: O 2/194.6 o 

019 

" lana" skan __ snfimnds A l3nds r. 

1 · t · 11 R_l!=mds land c ting med f ö1'.'S lag frams täl n1. ner 1. .t1 

I 
till landskapslag om centralsjukhus för landskapet_

1 

Ålnna • 

Redan läne;~ har fråg&m om anlägg ande av ett centralsjukhus för 

land skapet stått på dag ordning~n. Red.an 19 :-39 d.ryft nde landskaps-

nämnden frågan om förbättrande av sjukvårdsförhEllandena i landskapet 

och d?Jrvid diskuterades ä.ven inrättandet av ett centralsjukhus för 

hela landskapet. Titt och tlJtt har e.ven i Landstin p,et ssmt också i 

tidningspressen höjts röster dl:irför. varje ålänning vet att sjuk-

vården är landsluo:.pets mest brännande problem. Allt för länge har 

lösningen därav s k jutits åt sidan, inte på p:rund av bristande in-

tresse, utan på grund av ekonomiska och anara svåri gheter. På all-

var aktuell blev fråpan senaste höst, då det blev uppenbert, att Å~ 

lands allmänno. sjukhus för att kunna fylla de anspråkslösaste fora-

ring ar mEste utvidras, bl.a. för att åstadkomn:a större utrymme för 

en utöked persqnal. Bekant är huru landskapsnämnden vidtog förbere~ 

dande Eitgärder för tillbyg ~mad av sjukhuset. Bekant är även huru 

landskapsne.mndens anhS.ll Dn tvenne gånr-er om tillst å nd för erhållanae 

av material och för byggandet av mynaigheterna i Helsingfors möttes 
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med ett blankt avslag. Därförinnan h ade nandstinget beviljat nödi @ 

medel för tillbyggnnden. Ålands allmänna sjukh~s har nog tjänat ut 

Under ~ångna tider har sjukhuset med htinsyn till utrymme och resu~-

ser väl fyllt :::;in upp i:r, ift, men i ·v8_r tid i::ir sjukhuset v1H föråldra t, 

och sju khusbyggn2den 11 skav ad 11 av tid ens tand. 

Det ä~ ju allmänt bekant, att ett tillräckligt antal sjukplats er 

icke står de sjutrn i landskapQt till buds uti landskapets samtliga 

s ju kh u s • .A 11 a s j u kp 1 a t s er , 51 ti 11 an ta 1 e t , h av a de s ena st e år e n 

så gott som alltio varit besAtta. Till al 1 lycka för de sjuka, v-i l· 

ka här icke kunnat beredas sjukplats, och vilka framför allt icke i 

landskapet kunnat beredas specialvård, har Sver-ige generöst ställt 

cirka Z"O sjukpl e tser till< förfogande. lVien icke ens detta har allt id 

v.arit nog, utan mången ålänning har sökt sitz till sjukhus i riket, 

där det dock varit mycket ont om lediga sjukpl2.tser. 

Ovanstående giver otvetydigt vid handen 1:, tt inrättandet av ett st 

re centralsjukhus för landska}Xlt är absolut av nöd.en, ett sjukhus 

vid 'Jilket även specialvård stode till buds. I riket har anläggande1 

av centralsjukh~s möjlifgjorts genom lagen den 7 maj 1943 samt sagda 

.. 
lags verkställighetsförordning av den 2~ oktober sarrma år. Landskap! 

.. a har efter a·f.:t hava hört kommunerna i landskapet, s.kridit n2mn en _ , 1, 
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i 1 ·1 tift ·ner · ·am· net "'.•.nli_crt den nu föresl2a,na landskaps lagen t 1 afl s , n 1. ·c) i . . • _ o u 

skall, såsom jämväl rikslaf!:en sti:;tdp:ar, landsko.mmun ha minst en sjuk-

plats på fulla 750 samt stad ... alltså Marieharrn - på 375 till den 

man tals skrivna b ef olkninp:en hörande inv 8nare . Centralsjukhuset skall 
a 
I 

omfatta minst tre av läkarvetenskapens specialområden. Uti rikslagenE 

medgives kommunerna rätt att själva välja, huruvida de vilja ansluta 

sig till ett centralsjukhus Aller skaffa sig föreskrivet antal sjuk-

platser vid annat för :iqdaIThlet lämpligt sjukhus. En dylik valfri-

hot har icke kunnat medgi vas lanas kapets kon,muner, vilka enligt för-. ' 

slap:et till lannskapslag är o förpliktade att ansluta sig till land-

skapats centralsjukhus. Skulle valfrihet även här medgivas, så kun-

de dett,a vara ögnat att äventyra tillkomsten av centralsjukhuset,, 

Uti anlä_ggninc:skostnaderna skola kommunerna taga del med 50 % 

av sjukhusets på sjukplo.ts, fördelade anläggnin,Q:skostnader, medan l'es ... 

ten täckes med lan0. sk e_psmede 1. Ekonomiskt svaga k o.t:1ll1uner kunna på 

ansökan befrias helt eller oelvis från erläggande av engån~skost-

naa samt på viss tid från utgivande av föreskrivna Firliga bidra{!. 

För utgifterna under verksamhetsåret äro kommunerna jämväl skyldiga 

att 1Jidraga i förhållande till det antal platser de föl"foga över i 

sjukhuset. Det föreliggande f ö:rslaget är indelat i två kapitel, ini-
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nefa tt ana.e för st a kapitlet allmänna st adganaen om sättet för cen,.., 

tralsjukhusets tillkomst, kommunernas deltap:ande i sjukhusets kost• 

n""der, sjukhusets ekonomiska förvEiltning och kommunernas delta_g:ande-

däri m.m. Det andra kapitlet åter innefattar verkställighetsföre ~ 

. ~ f~ .,,. 
skrifter angående i rc;rsta kapitlet nämnaa 1Hgärder . I sak övere n• 

stämmer förslap:et ti 11 lana skapsla~ i det stora hela ni.ed ri kslag ... 

stiftningen i ämnet, stadgandena i lanaskapsl2{-!en dock anpassade e 

ter s8rförhållandena i landsknpet. 

Med hänvisning ti 11 förestående får land skapsnä.mnden vördsamm ast 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om centralsjukhus för landskapet Ji.1and. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadga s 

Allmännfu stadganaen. 

1 §. 

För den ~ llmänna sjukvården i lanas kapet P~lnnd anläg,R'e s ett ce 

tralsjukhus, omfattande minst tre av läkarvetenskapens 

den. Kommunerna i la n:1 s kapet sk yldigkännas att de 1t a .rr a i 

sjukhusets uppförande, underhåll, förvaltning och' utnyttjande i e 

av centralsjukhl:lr. m0jliggjorts genomlegenden 7 maj 1943 

lags verkställigbetsförordninrI. av den 2@ oktober samma år . 

nämnden har, efter att ha.va hört kommunerna 1. landskapet, s.kridit 
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ligbet med de 1. denna landskapslag stad@'.ade grunder. 

2 § • 

.Ål~=mds landskapsnämna äg er efter . kommunernas hörande bestemma 

centralsjuk.husets namn och förläggningsort• 

3 §. 

Lanc'lskopets kommuner äro förpliktane att teckna sjukplatser i 

centralsjukhuset, lnndsk ommunerna en plats på fullo s juhundrafem-

tio och Marieharr,ns stad en sjukplats på fulla trehundrasjuttiofem 

till den mantals skrivna befolkninp:en hörirnde invE..nare. Kan enighet 

icke uppnås r~rande det antal sjukplatser, som kommunen skall över-

taga i centralsjukhuset, B#er Ålands landskapsnämnd härom bestämma 

efter medicinalstyrelsens och komrr;unens hörande. 

4 §. 

Såsom engångskostnad för delakti~het i centralsjukhuset är kom-

mun skyldig ett för varje till densamma hörande sjukplats er-

lägpa hälften av sjukhusets på sjukplats fördelade anläggningskost~ 

nader, vilka vid en utvidgninp av centralsjukhuset skola ber8knas 

på sätt i 6 § 3 mom. ·sägs. 

Till sjukhusets årliga underhålls-. och driftkostnader, uti vil-

ka jämväl inberäknas utgifterna för reparationer, skall kommun så-
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som. bidrag åt landskapet för de å kommunens sjukpls.tser vårdade, 

vilka kommun utfärdat betalnin@'.sförbindelse eller viika hava hem .. 

ortsrätt i kommunen, per v8rddc.g erlägga hälften av det belopp, s0i 

i medeltal fördelat per vårddap: i sjukhuset återstår, sedan sjuk-

husets inkomst er från berörda kostnader av dragits. Finnes i sju k~ 

huset friplatser, skola härav påkallade kostnader vid avdragets be• 

s tämmand0 upp tagas 8 ås om sjukhusets inkomst' ter öknad e e nl iei:t a aer ~ 

avgiften i den vid rikets civila sjukvårdsanstalter tillämpade 1~ 

bet alninei: s kl as sen. · 

Kommuner i · svag ekonomi sk ställning kunna av J\. lana s lana skaps ... 

nämnd på anhållan helt eller delvis befrias från erläge:andet av den 

engångskostnad, som i 1 mom. stadgas, samt för viss tid från ut ... 

givandet av de i 2 mom. stadgade årlip:a bidragen, och stanna dessa 

utgifter i sådana fall landskapet till last. 

5 §. 

Med de i centralsjukhu.set delaktiga kommunerna skall av land-. 

skapet uppgöras g~undläggning sbrev, vari bestämmes: 

1) vilka av läkarvetenskBpens specialområden sjukhuset skall om .. 
.. 

fatta; 

2) sammanlagda minimiantalet sjukplatser i sjukhuset, med beak.- .. 



tande av, att antalet av landskapets sjukplatser ej må understiga 

tredjedelen av sjukhusets samtlip:a sjukplatser; 

3) antalet sjukplstser, till vilka envar deltap:anae kommun erh81· 

ler nyt tj ana erät t; 

i 

4) när och i vilka poster i centralsjukhuset delaktig kommuns an· 

part i anl&ggnipgskostnaden skall erläpgas; 

5) tidpunkten, då sjukhuset sk8 ll öppnas föY' drift; samt 

6) övriga f örhål lHnde n, som an ses böra i r:rruna 18.p:gninp sbrevet 

regleras. 

Grundläggningsbrevet undertecknas å 0 landskapets vägnar av A-

lands lantråd samt å varje delsktig kommuns vt:gnar av dennas här-

till befull~äktigade ombua. 

Vid utvidgnin~ av centralsjukhuset skall mellan de delakti?a 

kommunerna och landskapet upppör~s nytt grundläggning sbrev med i-

akttagande i tillämpliga delar av vad ovan om grundläggningsbrev 

är stadgat. 

6 § • 

5edan grundläpgninp:sbrevet undert~ck:nats, skall för sjukhusets 

planle.ggning, tillsynen .över byggnadsarbetet och granskninp: av 

företagets räkenskaper tills ät tas en byggnadskommis sion. Byggnads.-



()26 

projektet och därtill hörande ritningar fastställas av Ålands land·-

skapsnämnd efter medic ina.lstyrelsens hörande. 

Byggno.dskommissionen ska 11 . bestå av en ordförande och fyra leda·-

niöte1~. Av deE:sa utses ordföranden och tvenne ledamöter av .$, land s 

lanäskapsnämnd cch tvenne ledamöter samt dessas supplea nter av de 

i centrRlsjukhuset delaktiga kommunerna. 

Vid utvidgnin/I av centralsjukhuset skola kommu".lerna för varje . . 

av dem övertag en ny sju kpl a t s er lägg a sin anp art i anläggnings-

kostnaden enligt den i 4. § 1 mom. anp:ivna fördelningsgrunden. Un· 

dersti@'.er den på detta sätt b e r eknade bidragssumman det belopp, sor 

i mi:ldeltal belöper sig på sjukpl 1:1 ts, då såväl nyinr~ittade som fö r· 

utvarande kommunal a sjukpl2tser medräknas, skall jämväl denna s kil 

nan erlägP'.i=rn , till fördelninp- me llan kommunerna efter antalet d em 

tillhöriga sjukpla tser. 

7 § •· 

Centralsjukhuset ä1Ies av lanc1skapet och sK.all v i d sjukvård, soe 

arri l äninas, tillämpa s dc'för rikets civila sjukvE-rdsanstalter glil 

lande bestämmelser. 

För sjukhusets ekonomiska förvaltnin~ tillstlttes en direkti o~ 

' SOm består av centralsjukhusets överUikare s8.som sj 2lvskriven ord 
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förande samt fyra ledamöter, av vilka Ålands landskapsnämnd utser 

tvenne - - en av dessa bör om möjligt v11ra landskap818karen - och de 

i sjukhuset delaktiga kommuna·na tvenne jämte sup9leanter för dem, 

alla för tr ~ ~r i s~nder. 

Fö:rslag till inkomst ... och utgiftsstat samt 1::okslut för sjukhuset 

bandlä€2'.&i. es av direktionen ::-,e h stadfästes av Alands land skapsnämndo 

Anr-ående sjukhusets förvaltning läno.er i övrigt till efterrättel-

se, vad om rikets civil~- sjukvårdsanstalter är stadp:at. 

8 §. 

Val av medlemmar och suppleanter för kommunerna ti 11 den i 6 § 

2 mom. nämnda byggnadskommissior:ien och i 7 §•,!, mom. stadgade sjuk-

husr3irekt tonen, skall äp:a rum vid samwsntr2de av i centralsjukhu-. 

set delaktiga kommunernas ombud~ och kan vid sädant sammanträde 

även behandlas andra frågor beröra.nde kommunernas dela ktiphet i 

sjukhuset. Angående ombudsstämman, vid vilken ~urje kommuns ombud 

tillkommer så mång a röster, som kommunen har· sjukplatser i sjukhu-

set, gälle i övrigt i tillämpli ga delar, vad därom är särskilt ~tad-

gat. 

9 §. 

I centralsjukhuset delaktig kommun tillkommer stadigvarar:der'ått att 
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nyttja sjukhuset inom ramen av det antal sjukpla.tser, varöver kom.-

munen förfogaE, och inta p- as 8. kommunens s jukplatseT . sådana sjuka , ft 

vilka komm unAn utfärdat betalningsförbindelse , eller• vilka hava h em· 

ortsrätt i kommunen • 

• I mån av utrymme inliagas även å sjukhusets övriga sjukplntser i 

1 mom. avsedda sjuka. 

10 §. 

' För utnyttjande av kommunernas sjukplatser uppbäres dagavgift 

enligt den vid rikets civila sjukvårdsanstalter tillämpade l~gsta 

betalningsklassen. 

11 §. .-

Vic ändring av kommunal indelning kan sjukplats överföras från 

en kommun ti 11 en annan. 

12 § • 

. ~lands landslu:psnämnd kan överenskomma om offentlig eller enskilt 

inrättnings anslutning till centralsjukhuset. Ej må likväl land-

skapets för allmän sjukvård avsedda sjukplatser genom sådan överem· 

kommelse understiga fjärdedelen av sjukhus e ts samt l iga sjukplatser, ,. 
Sjukhusets drift må i föregående moment nämnda fa l l icke fö r an

leda rnerkostooder för de i sjukhuset del&ktiga kommunerna . Landska· 



pet svarar för att vederbörande inrättninr;ar er18 . .Q:.[!.9. stad@:ade vård-

avgifter och full.P'öra sina förpliktelser i övrigt• 

13 §. 

Finner kommun att kostnad, som med stöd av 4 § utkrl:ives, är 
.. -. t - .f _ 

c -'\)' 
alltför högt beräknad eller att vid fo~valtninfen av centralsjukhu-

set kommunens rätt eller fördel eljest lidit intrånp:, må kommunen 

brin@'. a ärendet under länss tyre ls ens . i landskapet ]i. land avgörande. 

Sake.gare, som icke nöjes 8t länsstyrelsens beslut, må dt'.,..,i söka 

ändring hos högshJ förvaltningsdomstolen i härför särskilt stadgad 

ordning. 

Vad nu är sagt angår icke debitering av avgift, som i.. 10 § närr.nts., 

14 §. 

<... - o sinnesSJU a, Innefattar centralsJ"ukhuset speci· alavdelni· nr:_ P_r r··r · · k 

tuberkuläsa eller andra sådana patienter, gälla om sjukhusvården i 

dem, vaa a1t~om särskilt ä~ stadgat. Nyssn~mnda avdelningar äro 

icke att hänföra t i 11 de i denna lanas kaps laa_ d 1~ avse da specialområdena. 

Kap. II. 

Verk&t äl 1 i gbet sf öres kri ft er. 

15 §. 

För ut red.ande av huru stort antal sjukplatser kommun Hr skyldig 



t:itt anskaffa uti centralfljukhuset, äger komi:r,un 0 pn anf o"".'dran ti 11' 

dahålla Ålands landskapsn8l!ind av denna nödigbefunna u pp ,M.fter rö 

rande invånarantalet i kommunen enligt senast uppp jorda mantals l 

den. 

16 §. 

}, lands landskapsn2mnd upp;!: ör förslu@'. ti 11 r-:rundlär:gningsbrev 

·, för centralsjukhuset, varvid kommunerna eller deras ombud böra b 

redas tillfälle att frarr,föra sina 8sikter rorande de bestämmelse 

som skola i grundläp crninp:sbrevet inta&&s. Därj~~,mte kallar land· 

skapsne,mnden kommunens utsedda ombud till sammanträde i och för 

grund läf gning sbrev et s und ert ec knande och va 1 av repre sent an ter f 

kommunerna i byggnadsk.ommtssionen. 

17 §. 

-
Har Ålands landskapsn ä mnd, S~<. som i 3 § sä.p:s, oest.fiJrJt det ant~l 

sjukplatser, som kommun' skall övertaF a i centralsjuk.huset, ~rrses 

kommunens delakt i .2'h et i centra ls ju kbus e t vara i enlighet al:l.rrned 

. . . " 
stämd. 

18 §. 

Tidpunkten för· erlägg andet av kommunernas e np;ångskos tnader 

delaktighet i centralsjukhuset m~ icke fBnom bestämmelse i 
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1 .. ··n att halva beloppet f1'rfal-

Ui~gn inf, sbrevet framskjut as an@-'re a 

ler till betalning, då centralsjukhusets byggnadsarbeten vidtaga 

och återstoden, då sjukhusföretagets räkenskaper blivit av bygg-

nadskommissionen rodkHnd~. 

l9 § 0 

'il 1- m ·11n a,rnl,-,..,.mwo"'ri6 ~. "".1.',..1.1." tz_o i...U~Laran.-. till Cei:lt r8.lSJ
0

UkDUS8t fÖY·fB.1-H. K.0u1Il \ VIJ.. .L t~VJ. l.1.ljO..l..H .. :.l ....... c,\-'~ ~ 

• 
la t i 11 be ta lni np:, då sju kbuse t s a ire kti on p: od känt för slaget ti 11 

sjukhusets boks lOt för vederbörande räkenskapsår, och ÅlRnds land-

skapsn~mnd fastställt detsamma. 

20 §. 

Engån~skostnaden för delaktip;het i centralsjukhuset uppbäres hos 

kommunerna genom .Å lnnds lands kaps nämnds kamrer ar kontor oc b 2.rsbi,... 

dragen genom sjukhusdirektionens försorg. 

I samband med indrivninp:en av engångskostnadens sista post skall 

, kommun tillhBndahållas nödiga upp g ifter om sjukhuset~ byggnadskost-

nacer och antalet sjukplatser ävensom det utlg,tande, som av bygg-

naaskommissionen avgivits över gransknin~en av sjukhusföretagets 

räkens kafer. 

Vid indri vnineen av kommunernas årsbidrag -skall t i 11 kommun 

överlämnas uppgift angående de utgifter och inkomster, som enligt 
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de c.v Ålands lnndskapsnämnd fastställda bokslutet lagts till gru 

för årsbidrapets bestämmande, så ock erforderli 1w upplysningar 

anpående sammanlagda '1 ntalet vårddagar å kommunens sjukplatser 

samt å sjukhusets friplatser. 

21 §. 

Ti 11 central sjukhusets anläggning skostnader hänföras utgift er 

som påkallas genom anskaffapde av byggnadstomt och nödigt mark ... 

område, röjning och planering av tomten, uppförande i fullfärd ig 

skick av de för sjukhu~ et erforderliga sjukhus-, ekonomi -. och. 

bostadsbyggnader, anordning ar för vattenförsörj ning samt för an 

skaffande av elektrisk och annan kraft, byggande av erforder li.ge 

vägar, stänpsel ocli a ndra fasta anläp:g:ningnr, 1.ivensom anskaffa r.C 

av möbler oc? husger8.d, kHidesförråd, läkarinstrument och annan 

i sjukhuset och dess ekonomiavdelning nödvi:indi g utrustning äv en 

som av byggnadskommi ssi onens löner och andra kostnader. 

Till underhålls- och driftkostnaderna. rcknas utgifterna fö r 

underhåll CillCh repapati on av byggnader, inredning, års ans koi'f nin 

pen av klädesförråd och annan nödig utrustning , avlöning åt läk 

re, vård - och annan p ersonal samt tillf"" lliga biträden, kos thål 

ning för pati enterna samt v ård ... och övrig personal , medi c inalie 
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. i ··rme lyse, elektrisk.-och förbandsmaterial, vattenförsörJn ng, va , 

h o 11 · samt andra .r•V sjukhusverk-och annan kraft, tvätt och ren a ning 

samheten förorsakade löpande utgifter. 

22 §. 
~;-- ; -..... -;,..:- ·~ 

d Som i 16 § avse !=:' f 0··res ordet av il.lands lant--Vid samman.trtl e, -

red intill dess grundläggningsbrev et blivit undertecknat och de 

I'epresentanter för kommunerna, vilka underskrivit grundläggnings~ 

brevet, inom sig utsett "ordförande och viceordförande för de i 

centralsjukhuset delaktiga kommunernas ombudss tämma. JEiäreft er 

skrider st.äm man till val a.v kommunernas medlemmar och supplean ... · · 

ter i byggnadskömm!Ssionen. 

:Qrdförande,' som utsetts på s~itt i 1 mom. säp;s, eller vid för+-

fall för honom viceordföranden åligger att i g od tid före sjukhu~ 

sets ö ppnande föP dr ift drag& försorer om s·ammankallande av om-

·auds.stämma för val av medlemmar ~ h suppleant er för kommunevna i 

sjukhusets direkti on samt att vid denna stämma leda ordet intill 

dess stämman för si g utsett ordförande och viceordförande .. 

Vaa i 2 mom. är st ad gat äge motsv arande ti 112 . .mpning med avseea-

de å sådant sa.mmanträde av kommunernas ombud, som före utp:ånp-en 

av mandat tiden f ö1, kommunernas medlemmar i direktionen ska 11 hål-



las för val av med le mm ar , för fö :)_ja na e verks a.mhe t sp eri od • 

I centralsjukhuset delaktig kommun, som önskar att vid ombuds ... , 

stämma skall ti 11 teharnlling uprt 2g~s n&g on av delaktip:heten i 

sjukhuset föranledd, kom,munernas gemensamma angelägenhet, äp-er 

härom. underrätta övriga kommuner och, där ordföranden v81nar att 

utfii.rda kallelse ti 11 sarr,manträde för ärendets handlägf!,ning, häro1 

ar aga f ö rs org • 

23 §. 

Gentralsjukhusets byggnadskommisioion sammankallas av ordfö.-

randen, !{allelsen bö1" de l giv as medlemmarna senast fjorton dagar 

före byggnadskommissionens första sammanträde samt därefter i de 

ordning byggnadskommis si onen besl u ter. 

Ar ordföranden hindrad att bivista sammanträde, utses någon 

av medlemmarna ett för tillfället leda ord ,t. Sa1Jrr;anträ.c3 et i:(r 

beslutfört, då ordfö1~anden och minst två led81r,öter Fira ti llstäde 

Ut i det protokoll, som skal 1 vid byggnadskommis si onens 

träde fö r as, 'l; ör antecknas de vid samman trädet närvar ande äve n· 

som där frcwst:5llda förslap- och förefa.llns omröstningar samt f8. 

tade be8lut. Där _protokollet icke omedelbart justeras, skal l 

.justeringen verkst1Hlas av ordföranden och en för var je gång h" 
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för utsedd ledamot. 

2~ §. 

Å byggnadskom.rnissionen ankommer: 

1) att hava vårdnad a ä rom, att förs la.p: en ti 11 centrals j ukhu-

sets planlä,r::·p;ning och därti 11 hör ana e ritniru?.ar upp p: öras samt att 

godkänna förs lag en och t.ns fi_ nd a desammn ti 11 ]~ l ands land skapsnämna, 

som för utlå tande överlämnar förslagen till medicinalstyrelsen 

och därefter t µ er faststlilla dem; 

2) att fatta beslut an g:s ende byg g nBd.sarbetets utförande, 0 s a-

vitt ärendet icke förbehållits Ålands landska p sn8mnds av g örande; 

3) att draga försorg om anskaffarde av sjukhus e ts lösep;endom; 

4} att besluta huru tillsynen över byggns dsf öret aget och d ä r-. 

till hörande r[·jkenskapsföring ska ll å byg gnadskomrr.i s sionens v 1:i g ..... 

nar ordnas; 

5) att cesluta om granskning: av byggn2d"'för·e t a r,.:ets r e kenska ... 

per samt om desamma a vgiva utl å tande, som ins ä ndes till .P. l ands 

land skapsn ämn_d; 

6) att vid behov verkst ä lla den i 6 § 3 ~om. i d e nn a lands kaps-

lag om centra lsjukhus omförmä lda värdeo ~ t t ·, -- ~ c, , ,n1ng en; samt 

7) att behimd l a övriga byggnadskommis-si onen å ligga nde ang e-
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läg enheter. 

25 §. 

Vad ovan i 23 § är sagt ä_ge mot sv &rande tillämpning i fråga 

om centralsjukhusets d1rektion, dennas sammankal lande, heslutrcr~ 

och protokollsföring. 

26 ~ ,:i 0 

Centralsjul'_.husets direktion åltgver: 

1) att hava vårdnad därom , att vid sju ld1usets ekonomiska fö r• 

valtning gi?llande l agar och förordnin{2'.a r samt behörigen medde l a· 

de föreskrifter efterlevas och att sjukhuspersona len i dessa av• 

seenden fullgör ainn skyldi.r:. heter; 

2) att till P1lands lcndsk1:1psnf;;.nmd avgiva utl 8- tana_e angåend e 

sökanden2 till ekonomtj änste n vid sjukhuset samt att till sagd a 

styrelse ingå med förslEg om utn 13-nming a v bokförare, kas:::ör, ma s• 

kin-~ä stare och kosthållsföreståndarinna; 

3) att tUl _s jukhuset med lsndskapsnämndens begivande antap: a 

kanslibiträde vid ekonomiförvaltninpen, a r'tetsledarinna och -le 

re och bevilja ni:i_mnda befattninp-shavore s vsked; 

4) att anordna semesterledighet tJ. t kanslibiträdet, arbets leda 

rinnan och ..... ledaren ävensom att till Älanos landskapsnämnd i ngå 



a f 'örs lag om serues t erledighet för ekonomen, bokför ar en och kasme. 

sören samt till bandh -vande av aes~a tjänster och befattningar 

under ledigheten; 

5) n.tt på ekonomens framställning, såframt behov därför före-

-
finnes och nödiga s.nslag beviljats för ändamålet~ antaga kontors-

biträde, tvättföi~eståndarinna, föreståndarinna för linneförrådet, 

trädgårdsmi:istare, eldare - gårdskarl och vaktmästare samt bevilja 

avsked åt dem; 

6) att beslut~, huru skötseln av bygg;naa.er och lösegendom 

skall å di.rektionens vägnar övervakas samt hm·u direktionen 

skall företrädas vid den årliga 2vsynin~en av byggnaderna; 

7) att tillse att ekonomens k8ssa inventeras minst en pång var-

je mån0d samt att inventeringsinstrument insändes till Ålnnds , . 

landskapsnämnc ävensom att granska ekonomens redovisninrrar och 

inv enterirlf sf ört ec kninr)ar; samt 
. . 

8) att behana la övriga a ire kti onen åliggande an.ge Uipenhe ter. 

27 § .. 

Har med otöd av 12 § denna la.ndskap:::laa-, o"verensk 1 t äf" - e: . omme se , r -

· fats om annan offentlig eller enskild inrättning s anslutning till 

centralsjukhus, ålig 0 er det . sådan inrättning att erlägga~ 



1) ers~i.ttning föru e av inrättninp:en övertae;nc. :ojukplstsernas 

anläggninp:sl:ostncder enligt vad här·om vid sjukplatsernas upplåtan: 

de överenskommits; 

2) de särskilda år liga. kostnader, som tilläventyrs hänföra sig 

lf till förberörda sjukplRtser; samt 

3} den anp2,rt av hela sjukhusets verkliga . f.:rskostnader, som ef· 

ter antalet v årddagar belöper> sig å -inrättninp;ens sjukplatser'• 

28 §. 

Där inrättning , som i 27 § avses, förfogar över särskild a v-

delning i centralsjukhuset , skall i överenskommelsen omntim n&s ae 

till avdelningen hörande sjukplatserna.s utnyttjande och annan fö 

valtning, dock med iakttagande av att anrelcpenheter, som l;eröra 

j i:imväl sjukhuset i övrigt, b,öra underst ä llas sjukhusmyndighetern 

behand linp. och a vpörande. 

29 §. 

Läkare vid centralsjukhus e t skall vara D V r;1edicinalstyrels en 

g odkänd för befattningen~ Medicina lstyrelsen är berättirad ~ t 

utöva uppsikt över s jukhusets ver ksarrhe t och bör vid sjukhus et 

ras sjukjournal i ~ehöri~ ordning. 

Mariehamn den 13 febru ari 1946. 
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