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FINANSUTSKOTTETS betänkande ~ 15/1955 med 
anledning av Ålands landskapsstyrelses fram
ställning till Ålands landsting med förslag 

till första tillägg till inkomst- och utgifts-
staten för landskapet Ålands enskilda medel un

der år 1955 (19/1955). 
Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härmed vörd

samt framhålla följandeA 
Medlemskapet i kommunalförbundet för ·sinnesslöao 

Utskottet omfattar landskapsstyreleens förslag om ökning av antalet 
platser till lOo Med hänsyn till vad som framhållits av landskapssty
relsen om den planerade vården synes detta vara det riktiga. Utskottet 

emotser att landskapsstyrelsen följer med den framtida utvecklingen 
och i mån av möjlighet tillförsäkrar landskapet vårdmöjligheter för 
sinnesslöa barn om dessa tio platser inte skulle vara tillfyllest. 

Landstingsman Gunhilg ~erglunds finansmotion. 
Utskottet har sökt införskaffa närmare upplysningar om det planerade 

allergisjukhuset och behovet av platsex i detsamma för landskapets delo 
Skulle centralsjukhuset förfoga över eµ specialist i inremedicin, vore 
behovet av vård för allergiskt sjuka till stor del tryggato Emellertid 

saknar centralsjukhuset för närvarande en sådan specialist och landskaps 
styrelsen räknar med, att det är fruktlöst att för närvarande på nytt 
lediganslå tjänsten, varför den nu kommer att skötas till årsskiftet av 

en läkare, som inte har full kompetenso I höst har landskapsstyrelsen 
emellertid för avsikt att taga upp frågan igen. 

Men även om centralsjukhuset skulle förfoga över en specialist, kom

mer det fortfarande att finnas speciellt svåra fall, som inte kan räkna 
med att få bot utan att vända sig till någon läkare, som är särskilt 

inkommen just på detta område. Allergif orskningen i Finland torde för 
närvarande vara ett ganska långt steg efter utvecklingen i de övriga 
nordiska länderna, varför det är sannolikt, att sådana patienter vända 
sig till Sverige~ 

Innan landskapsstyrelsen tar slutlig ställning till hur denna fråga 

lämpligast skall ordnas, vore det skäl att införskaffa utredning om 
möjligheterna att placera allergiskt sjuka i Sverige. Vidare borde ut

redas om beviljande av ekonomisk hjälp åt patienter för läkarbesök i 

Sver~ge ställde sig ekonomiskt fördelaktigare än deltagande i allergi
sjukhuset., Ytterligare vore det av intresse att känna till Stiftelsens 
för allergiforskning förutsättningar för att driva sjukhuset på sådana 
grunder som förslaget till avtal med kommunerna innehåller. 
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Då frågan är brådskande och landskapets möjlighet att överhuvudt~get 

teckna plats i allergisjukhuset kan bli beroende av om landskapsstyrel
sen har erforderliga medel till förfogande, föreslår utskottet upptagan-

1 I 

de. av ett anslag om l. OOOo 000 mark i av motionären före slaget syfte men I 
med anhållan om att landskapsstyrelsen ville utreda frågan närmare innan 
de två platserna eventuellt tecknas i sjukhuset. 

Landstingsman Eva).d Häggbloms m.flgs finansmotion. 
Då Landstinget beslutat hemställa hos landskapsstyrelsen om utredning 

beträffande en till- och ombyggnad av Ålands folkhögskola redan till in
kommande höstsession, anser utskottet att för eskissritningar bör anvi

sas erforderliga medel och torde ett belopp om 250.000 mark förslå för 
detta ändamål. På detta sätt torde landskapsstyrelsen ha möjlighet att 
redan till höstsessionen inkomma med framställning om extraordinarie an
slag om den förebragta utredningen föranleder det. _______ . ____ ,..... 

I övrigt h~r utskottet helt omf'attat landskapsstyrelsens förslag, 

varför utskottet vördsamt föreslårt 
att Landstinget måtte antaga nedanstående 

förslag till tillägg till inkomst- och utgifts
staten för landskapet Ålands enskilda medel för 

är 1955 samt 
att Landstinget måtte befullmäktiga landskaps 

styrelsen att teckna två platser i Allergisjuk
huseto 

INKOMSTERo 
9. Finansieringslän •••••• o. •'- •• e o...................... 1 .. 314. 200!-

Summa inkomster mk 1.314 .. 2001-
===========~=====---===========~ 

UTGIFTER. 

I, Landskapets skogshushållning. 
1(1 Avlöning 

1 skogvaktare-arbetsledare (föralagsanslag) 

Summa I kap. 1704001-
• • • • • • • • 

IIo Undervisnings- och bildningsväsendet. 
lo Avlöning 

17.400•-

1 andra lärare (förslagsanslag) ....................... 46~800~-

Summa II kapo 46.800a-

III. Hälso- och sjukvärd~väsendet. 



-3-
9 o Medlemskap i Svenska Finlands Vårdanstalt för sinnes-

slöa, kommunalförbund (reservationsansiag) •••• 
lQ. Ordnande av vård för allergiskt sjuka •••••••••• 

Summ.a lII kå:p~ lc;OOOi.OOOa-

_._ __ , ·- . ~ _ -· V f\ Investeringsutgifter. 

Ja~ Eskissritningar för om- och tillbyggnad av Ålands 
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1. 000.0001-

folkhögskola ···········•••o•··~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---------2_5_0_.~o~o-0 __ 1-~ 
Summa utgifter mk 1.314.200&-
;======~====----=============~===== 

Mariehamn, den 23 mars 1955~ 
På finansutskottets vägnara 

Närvarand~ i utskottet& An-

dersson, Clemes, Evald Häggblom och Gunnar .Häggblom. 
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Till Ålands landsting. 

Vi hänvisa till landstingets beslut innevarande session om 

att landstinget ville anmoda landskapsstyrelsen att med beaktan

de av planerna på ett utvidgat f olkhögskolprogram utarbeta och 

helst till höstsessionen detta år förelägga landstinget förslag 

till framställning hos Ålandsdelegationen om utverkande av 

extraordinarie anslag för 1) byggande av nödigbefunna lokali

teter vid Ålands folkhögskola 2) utbyggnad och renovering av 

lantmannaskolan. För att landskapsstyrelsen skall kunna anskaffa 

ritningar och kostnadsförslag för i punkt 1) nämnda ändamål 

(ritninear torde redan finnas , för lantmannaskolans behov) anhålla 

undertecknade v9rdsamt att 

ett anslag om mk.,Zi~. nrz> måtte upptagas 

i landskapsstyrelsens förslag till första 

tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Ålands enskilda medel under år 1955. 

Mariehamn den 22 mars 1955. 

" ~~p-. 

·~ /-6...~ .. - - -- ;7 
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Till Åliands u mdst ing •. 

Då ·:i.1lergiermi.-över ~anslighetss jukdomHrna-är en a v v år tids storca 

foi.ks jukuom<Ji.r och då s j ukdomt!n vis~::l.r s ig v-c.r.a. vo.nligare än influen~~ 

v.a.nlig;c.j,re än magsår ,,och tre gi;,nger V« n:J...ig.are ä n tube r kulos och det dess-

utom viS<at sig .att denna sjukdom är å.rftlig borde oclcså sjuka å l &nnin-

gar be r -ed.61.s mojlighet til.l vå rd i det bliv~nde .:allergisjukhuset i Hel. -

s ingfors .. Det har b1.,:S . ., konst<&ter.ats oa.tt oru baaa föräldr<CU'na äro .a.ll~r-

giskra blir 75 % .av barnen...;e_lltså tre <av fyoo- oclr..så llergisilla .. Oft 0 s t 

u ,Pträder s j11kdome:n under b.&rnets fi:rst~ år ,.men stundom bryter s jukdo

men ut f(irst när den lle rgisk SjllkG natt full.vu11::en ålder.iJU.lergisjulm o-

ill2.rmi i Sverige betecknas som ett e normt sociial.t ,.ekonomiskt och hälso

t ekniskt problem., 

Då man nu hmnar bygga ett a llergis.jukhus i Helsingfors är det helt 

säkert i landsting~ts intresse a tt de sjuka i l.andsk pet k urma bered<-~S 

erforderlig SJJ€Cial. v ;j_rd i dett.a s jlikhus .Da ordför .an den i den d.;;..nska 

.a.ller giföre11 ingen dr. Knud Hilke n-Jense n ,,från ?~öpenhamn,. riylig~n be-

sökte Helsingfors s~de han bl~~. a tt vi nu kommit s ä langt att person~r 

med all ergi bör v&_.rd. o..s &V Sf.1€Cii&lister .,Mång.a pc..ti>enter f a r l ida i a l -.:51,-

t-Ei,l darför att va rdien är fel..3.ktig och att riktig diagnos intE ställts. 

Viktigt är också a tt .allergin angripes vid ett tidigt st.aa.ium,red.c::.n hos 

bn.rn~Då kt:J.n 89% bli friska .. I Danmark är de t nu ba r a omkring 40 :procent~ 

och det f innes fall där o.lle:cg i s jukaomen försv inner eller å t mins t one föp. 



\J-i$i)9 forbattr."1s med åren .. Den d-fa..nsk-:, .;;,_llergif'ör~mingen sk.e.ll inred.a 

ett läk.c:.rrum i ciet plam;;r~de .allergi _ jukhuset i Helsi11gfors .. Dr., 

Wilken-Jensen understryke r d-en stora hetydelsen &V sjukhuset som ~i: 

kommer ~tt bli ~tt inte encoo~t nordiskt uta n även internation~llt 

centrum för denna forskning .. 

Red~.n den 19 sistl.,november utsändes tilJ. städer och kommuner 

medd Landen om <J.tt r epresfI!ntanter för de komrirnner ,som tecknat pl at .. 

ser sammanträtt den 1.3 i sa~ m&nad och därvid övBrenskommit om 

ett försl.ag till avt a l :angående tecknGJ.ndet i.:JV vf.rdpl c..t.ser .,Bestyrl;:t 

skrift ~iv m:tmnda avt al n ärslutes .. I nämnd.& c:.vt.c l lyd.er ::_:,lmkter·no. 2 

3 s om följer:: 

2 .. \.ornmunen reserv .. ;;r.;;;.r,, r # .. "vardplatser ~ .a~llergis julmuset 

för de }.)at i-e11ter, vilkci h a sitt l;ig,.:?. hDruvi~t i komrnunen el-

lf:;r vilka kommunen elj,est ~i.r shryldig :c.~t t b~red2. sjukhusvård, 

3., För sjvkhusets grundläggningskostn..;;_cier ger kommunen i'tt Stifte 

sen som lån l.,500.,000:- mark f'Qr' v-&r je i punkt 2 :nämnda våra. 

pl.&ts, eller samr.uanJ...agt ....... ..... .... ( ••.•••. .,) iH~.rk .,Dett.a b-elopp 

erlagges til~ Stiftelsen i trenne lika. s tor e_;_ i,ater ,.den först 

då byggnaäs..:,;xb~tena pi s jukhliset ~.bör ja.s ,.den andra. då v 4tte 

tdket lägges och a.en tredje då byggn;;..dsurbetet avslutat::. ~ 

Da s.aken är synnerligen brådsk~mde och enär l.&nu.sk.c.pet Iumd 

början ej bör stälks ut«mför,. .a.nhaller undertecknad med hanv1sn1nt, 

till §, 27 och 28 i gälU:.nde lc..ridst ingsoru.Ding vördsa.rnt 

~tt l.andsti11get i fi;.-i:i..-st ,&1 tillägget till inkomst 

och ut e; iftsst&ten för l.f..nd.ska:pet ;il.<lnds 

medel und~r år 1955 upptager en 

lion/l. .. 000.,000:-/ma rk utgor..::.11ö.e först& ra-c;en 1 

tecknana~t ~v två }ll.a-c;.ser i uet 

sjukhuset i Helsingfors., 

Marieru::i..mn den ~\ m..:...rs 1955 .. 



Avskrift. 

Avtal om tecknandet av vårdplatser på Allergisjukhuset. 

Stiftelsen för Allergifors·kning (nedan: Stiftelsen) och 

Mariehamn stad (nedan: kommunen) ingå härmed följande avtal: 

1. Stiftelsen uppför på en för ändamålet anskaffad tomt i Helsing
fors - Mejlans ett Allergisjukhus, som i sitt första byggnadsskede 
kommer att omfatta ca. 70 vårdplatser, pililiklinik och laboratorium. 
Stiftelsen anskaffar även då sjukhusverksamheten begynner det nöd
vändiga lösöret till sjukhuset, samt drar försorg om sjukhusets 

underhåll och förvaltning. 
2. Kommunen reserverar ..•.... vårdplatser på Allergisjukhuset för 

de patienter, vilka ha sitt laga hemvist i kommunen eller vilka kom

munen eljest är skyldig att bereda sjukhusvård. 
3. För sjukhusets grundläggningskostnader ger kommunen åt Stiftel

sen som lån 1.500.000 mark för varje i punkt 2 nämnda vårdplats, el-

ler sammanlagt ................•••. ( •.....•• ) mark. Detta belopp er
lägges till Stiftelsen i trenne lika stora rater, den första då 

byggnadsarbetena på sjukhuset påbörjas, den andra då vattentaket 

lägges och den tredje då byggnadsarbetet avslutats. 
4. I föregående punkt (3) nämnda lån är räntefritt, och kan av 

komm.unen uppsägas till betalning endast i det fall att Stiftelsen 

upphör med Allergisjukhusets verksamhet. 

5. Sedan sjukhuset blivit färdigt intagas de i punkt 2 nämnda 
patienterna - till ett antal motsvarande de platser kommunen teck
nat - med företrädesrätt framom andra inträdessökande, så vida de 
enligt överläkareris åsikt äro i behov av att erhålla vård på Aller

gis~ukhuset. Kommunens patienter åtnjuta denna förmån under en tid 
av 25 år, räknat från början av det kalenderår som följer året då 
då sjukhuset blivit färdigt. Efter utgången av denna tid äger 
kommunen. förhandsrätt att fortsättningsvis teckna vårdplatser på 

därvid särskilt fastställda villkor. 

6. De -enligt punkt 5 ovan på sjukhuset intagna patienterna er

lägga en vårdavgift per dag, utgörande 75~ av den som uppbäres av 

övriga patienter , Dessutom uppbäres av samtliga patienter på sjuk

huset och dess poliklinik en särskild avgift för specialundersök

ningar, läkemedel och läkararvode, enligt av sjukhusdirektionen 
fastställd taxa. De nyssnämnda vårdavgifterna fastställas så att 

de, med beaktande av intäkterna från polikliniken och det understöd 

sjukhuset eventuellt får av staten, täcka de kostnader, som äro 
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förenade med upprä tthållandet av sjukhuset och polikliniken. Rän-

torna på det lån som tagits för sjukhusbygget och byggnadens värde

minskning tagas icke i beaktande vid fastställandet av vårdavgift

erna. 
7. Detta avtal förpliktar icke kommunen att deltaga i sjukhus-

ets årliga underhållskostnader, annat än i den mån kommunen förbin
der sig att för patienternas räkning erlägga de i punkt 6 nämr.rl a 
avgifterna. 

8. Som ersättning för de ·förmåner vilka i detta avtal garan

teras kommunen och dess patienter, betraktas en tjugofemtedel av 

ovan i punkt 3 nämnda lån som årligen amorterad. Amorteringen räk

nas från och med det kalenderår som följer på det år sjukhusbygg

naden blivit färdig. 

9. I fall Stiftelsen av någon orsak nedlägger Allergisjukhus

ets verksamhet före den i punkt 5 nämnda 25-årsperiodens slut, 

är densamma förpliktad att återbetala till kommunen den enligt 
bestämmelserna i punkt 8 återstående delen av det lån kommunen 

<. 
beviljat. Om Stiftelsen av någon orsak avbryter byggnadsarbetena 
så att byggnaden - i sitt första byggnadsskede - icke inom fem år 
efter det dessa påbörjats står färdig, återbetalar Stiftelsen det 

lån den erhållit av kommunen. 

10. Kommunen är berättigad att utse en representant till den 

delegation som bildas av de i Allergisjukhuset deltagande kommuner
na. Stiftelsen förbinder sig att i den under dess styrelse lydan-

de, av 7 medlemmar bestående sjukhusdirektionen invälja 3 medlem

mar samt utse en av Stiftelsens revisorer enligt förslag av nyss
nämnda delegation. Stiftelsens styrelse är skyldig att åtminstone 

en gång i året vid delegationens sammanträde lämna en redogörelse 
för sjukhusets verksamhet och för beräkningen av vårdavgifterna 

samt för bo~slut och budgetförslag. Delegationen har rätt att 

till Stiftelsens organ framlägga förslag i frågor som beröra sjuk
huset samt att ge av dem begärda utlåtanden. 

11. Detta avtal blir bindande för kommunen endast under förut

sättning att kommunerna senast den 1 februari 1955 undertecknat 

avtal, omfattande åtminstone 60 vårdplatser på sjukhuset. Stiftel
sens förvaltningsråd äger att senawt inom en månad räknat från 

nyssnämnda dag underrätta kommunen, huruwida Stiftelsen ämnar skrida 
till förverkligande av i föreliggande avtal nämnda sjukhusbygge. 
Detta avtal blir bindande för Stif~ elsen först i och med att sagda 

meddelande om byggnadsbeslutet delgives kommunen. 

12. Detta avtal har uppgjorts i tvenne likalydande exemplar, 



det ena för kommunen, det andra för Stiftelsen. 

Helsingfors, den ••...•••.... 19 •••••• 

Avskriftens riktighet bestyrka: 

J'l~ -~~~/.Y.{/ 

/J~t l/-r/~ 

I 


