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L a n d s k a p s n ä m n d e n s fram-

N:o 2/1947. ställning till }lands landsting med förslag 

till lag angående d e avgifter som skola er-

läggas vid anlitande av lands kapets sjukhus. 

Principen att landskapets befolkning skall få tillförsäkras 

samma förmiiner som befolkningen annorstädes i riket utan extra be-

skattning har i praktiken, när det gäller sjukhusen, inneburit att 

patienterna erhållit vård mot erläggande av samma avgifter som upp-

burits vid rikets sjukhus i motsvarande fall. Men det innebär 

även att avgifterna böra höjas, när så sker i riket och detta sam-

tidigt, om extra 'beskattning skall kunna undvikas . Enligt§ 21 i 

självstyrelselagen skall landstinget bestänuna de avgifter som skola 

erläggas för anlitande av Tandskapets inrättningar, under vilken 

benämning sjukhusen otvivelaktigt måste hänföras . Under tider, då 

prisförhållandena som nu växla borde möjlighet förefinnas att snab-

bare och smidigare än genom ett landstingsbeslut fl dessa avgifter 

anpass~de efter rikets. Landskapsnämnden ha r visserligen ansett 

sig böra tillsvidare fastställa nya avgifter i överensstämmelse 

med rikets, men då detta icke st~r i full överensstämmelse med ovan 

åsyftade bestätnnielse i självstyrelselagen, vill landskapsnämnden 



icke framdeles påtaga sig ansvaret för ett sådant förfarande oc 

föreslår därför att landstinget måtte stifta en lag om. att avgi 

terna vid landskapets sjukhus sko la vara. desamma som vid riket s 

motsvarande inrgttningar. Principiella invändningar kunna viss 

ligen göras mot ett sådant förfarande men borde inte vara mer v 

gande än de som kunna resas mot den landskapslag av 1932, som f 

slår att landslrnpets tjänstemän tillkommande reseko stnadsersätt 

gar och dagtraktamenten skola utgå enligt sam.ma grunder och me 

samma belopp som för rikets tjänstemän i motsvarande fall. 

Fastställandet av dylika här åsyftade avg_if~er är av sådan 

att det borde kunna ske genom åtgärd av landskap_snämnden. Då 

sytrelselagen lägger hinder i v~gen för ett sådant förfarande 

den ändras i detta avseende, vilket kanske ännu kunde ske i 

med den pågående revisionen av närmnda lag, om landstinget såda 

önsR:ar . 

I avvaktan på en sådan ändring och för att få sjukhusavgift 

i landskapet på ett lagligt och .smidigt sätt anpassade efter r 

motsvarande, får landskapsnämnden härmed hemställa det landst 

behagade besluta 

att antaga nedanstående landskapslag 

ende de ~vgifter som skola uppbäras 

vid landskapets sjukhus: 

På framställning av landskapsnämnden har landstinget antagit 

nedanstående 
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angående de avgifter som skcrla uppbäras vid landskapets sjukhus. 

§ 1. 

Avgifterna för anlitande av lan~dskapet }lands sjukhus skola erlä,g 

gas med de belopp och enligt de grunder, som för motsvarande fall 

äro eller varda fastställda för anlitande av statens motsvarande 

inrättningar i riket. 

§ 2. 

Denna lag träder omedelbart i· k _ raft. 

Mariehamn den 6 februari 1947. 

På landskapsna··mndens vägnar: 

~~.Ait ------------~--v°!t. 


