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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 14/1969-
70 med anledning av Ålands landskapssty
relses frrunställning till Ålands landsting 
med förslag till fjärde tillägg till ordi
narie inkomst- och utgiftsstaten för land
skapet Åland under år 1969. 

Med anledning av oYannämnda framställning, varöver Landstinget inbe
gärt finansutskottets utlåtande, har utskottet? som i ärendet hört lant
rådet Martin Isaksson och landskapskamreraren Henrik Gustafsson, behand-
lat ärendet och får härmed vördsamt anföra följande: 

Föreliggande tilläggsbudget har utarbetats på basen av bokslutet för 
år 1969. Landstingets antagande av förslaget innebär därför ett godkän
nande i efterhand av redan gjorda förfoganden från landskapsstyrelsens 
sida. Detta begränsar i viss mån landstingets möjligheter att påverka 
anslagen men ger icke desto mindre anledning till att undersöka orsaker
na till att överskridningar av berörda anslag skett. 

Utskottet har denna gång koncentrerat sig på överskridningen av budge
terade anslag för Ålands centralsjukhus och Ålands centralsanatorium. Ut
giftema har därvid granskats tillsailll:rrans med sjukhusnämnden och sjukhu
sets ekonom. 

Utskottet har konstaterat att sjukhusnämndens uppgifter och befogenhe
ter ännu icke preciserats och förutsätter därför att landskapsstyrelsen 
i skyndsrun ordning vidtar nödiga åtgärder för att avhjälpa denna brist. 
Det kan bl.a. nämnas att nämnden icke behandlat föreliggande tilläggs
budget för sjukhuset. Likaså råder oklarhet beträffande nämndens befo
genheter bl.a. då det gäller försäljning av den lösegendom som tagits ur 
bruk. 

Utskottet har tagit del av utredningen om kostnaderna för kosthållning
en. Enligt vad ·utskottet. erfarit skulle den av sjukhuset slutligt beräk
nade kostnaden per utspisllingsdag uppgå till 3 9 69 mark. Kostnadsstegring
en skulle därför uppgå till 14 penni per utspisningsdag. Då bland annat 
en förskjutning skett .mot ett ökat antal personalmåltider i fördelningen 
mellan patienter och personal då det gäller bespisningen, borde landskaps
styrelsen överväga en förhöjning av personalens avgifter för maten. 

I fråga om förhöjningen av vissa anslag såsom för värme, lyse och vat
ten synes felkalkyleringar vara orsaken. Enligt vad sysolomannen uppgivit 
skulle dessa felkalkyleringar bero på omläggningen av bokföringen och 
kommer således i framtiden att kunna undvikas. 

Då det gäller budgetförslaget i övrigt har utskottet icke funnit or
sak till påpekanden. Rubriken för 3 Ht.II:6 11 För polishäkten och vakt
kontor" borde i årsstaten för 1971 ges en mer tidsenlig benämning såsom 
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förslagsvis "Arrestlokal er och vakt kontor". 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föresl å 

Mariehamn, den 8 

att Landstinget ville godkänna land
skapsstyrelsens förslag till fjärde till
lägg till ordinarie inkomst- och utgifts
staten för landskapet Åland under år 1969. 

ordförande 
./\ 
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./. Sune Carlsson 

Folke Woivalin 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke ·woivalin, viceordföranden 
Harry Lindfors samt ledamöterna Bertel Söderlund, Georg Wideraan och 
Runar Wilen. 


