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F!NANSUTSKOTTE~S betänkande _ 1/1959 med 
anledning av Ålands landskapsstyrelsee fram. 
ställning till Ålands landsting angåend~ ht~ 
verkande av extraordinarie anslag för uppföran-
de av Ålands centralsjukhus (3/1959). 

Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet, som i 
ärendet tagit del av statskontorets skrivelse angående slutredovisnin
gen för sjukhusbygget med undantag av växthuset samt hört landskaps
kamreraren Curt Carlsson, vördsamt framhålla, att utskottet kunnat om
fatta landskapsstyrelsens förslag och förty föreslår, 

att Landstinget mätte ingå till Ålandsdele
gationen med en sålydande framställning: 

"Till Ålandsdelegationen 
frän Ålands landsting. 

Den 31 juli 1957 har landskapsstyrelsen avgivit slutredovisning 
till statskontoret över anläggningskostnaderna för Ålands centralsjuk
hus. Redovisningen omfattade bokföringen i dess helhet jämte de veri
fikat, som icke i samband med tidigare delredovisningar översänts till 
statskontoret. Dessutom bilades avskrifter av samtliga byggnadsföre
taget rörande entreprenadavtal, Vid detta tillfälle var dock växthu
set ännu under byggnad, varför i byggnadskostnaderna inräknats den 
beräknade kostnaden för växthuset. 

Av redovisningen framgick, att kostnaderna för sjukhuskomplexet 
med undantag av växthuset stigit till 625.724.192 mark. I extraordina
rie anslag hade erhållits sammanlagt 495.642.206 mark, vari ingick det 
beräknade bidraget för växthusbygget, 2.381.250 mark. Dessutom hade 
landskapet på beviljade anslag uppburit räntor till ett sammanlagt be
lopp om 739.007 mark, vilket belopp bör läggas till ovannämnda anslag, 
som sålunda uppgår till 496.381.213 mark. 

Kostnaderna för lasarettet med den därtill anslutna epidemiavdel
ningen stego enligt slutredovisningen till 457.487,468 mark. Av de 
110 platserna äro 41 platser tecknade av kommunerna. För dessa plat
ser äga kommunerna erlägga hälften av byggnadskostnaderna 1 varför kom
munernas andel beräknas på följande sätt 

1 41 8 . 2 X Irö X 457.4 7.468 = 85.259.028 
Sanatoriets 50 platser ägas samtliga av kommunerna1 vilka för dem 

~kola erlägga 25 procent av byggnadskostnaderna. Kommunernas andel i 
sanatoriets byggnadskostnader beräknas därför på följande sätt 
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i86 X 168 .236 • 724 == 42 -.059 .181 

De slutliga kosthaderna för växthuset stego till 3.164 , 789 mark . 
Enligt tidig~re tillämpad fördelning~princip skulle ll/l6 av kostna- I/ 

derna räknas till dentralsjukhusets och 5/16 till centralsanatoriets 
byggnadskostnader. Kommunerna~ andel i växthusets byggnadskostnader 
beräknas därför på följande sätt 
1 41 11 1 5 ~ 2 X 110 X lb X 3.164.789 + 4 . X lb X 3.164.789 == 652.738 

Erforderligt extraordinarie anslag kan härefter beräknas på föl
jande sätt 
Byggnadskostnader: 

Lasarettet 
Sanatoriet 
Växthuset 

Kommunernas andelar 
Lasarettet 
Sanatoriet 
Växthuset 

457,487.468 
168.236.724 

3.164.789 

85.259.028 
42.059.181 

652.738 
Erforderligt extraordinarie anslag 
Beviljat extraordinarie anslag jämte räntor 
Erforderligt tillägg till extraordinarie anslag 

628.888.981 

127.970.947 
500.918.034 
496.381.213 

4.536.821 
============ 

Hänvisande till det ovan anförda får landstinget vördsamt anhålla, 
att Ålandsdelegationen måtte bevilja land-

skapet Åland ett extraordinarie anslag om I 
4. 536 .821 mark till anläggningskostnadsma för j I 

Ålands centralsjukhus och Ålands centralsana
torium. 

Mariehamn, den .•••••••••• 
På landstingets vägnar: 

Mariehamn, den 10 mars 1959. 
På finansutskottets vägnar: 

t~- /eh. .. dL . - ? L 
Elis Andersson ~ 

Närvarande i utskottet : ordföranden Andersson, viceordföranden 
Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes , Gunnar Häggblom och supple
anten Förbom. 
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Till Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

frän Ålands landsting. 

Den 31 juli 1957 har landskapsstyrelsen avgivit slutredovisning 

till statskontoret över anläggningskostnaderna för Ålands central-

sjukhuso Redovisningen omfattade bokföringen i dess helhet jämte 



de verifikat, som icke i samband med tidigare delredovisningar 

översänts till statskontoret. Dessutom bilades avskrifter av sa~~ 

liga byggnadsföretaget rörande entreprenadavtal. Vid detta till-

fälle var dock växthuset ännu under byggnad, varför i byggnads-

kostnaderna inräknats den beräknade kostnaden för växthuset. 

Av redovisningen framgick, att kostnaderna för sjukhuskomplexe1 

med undantag av växthuset stigit till 625.724.192 mark. I extra.

ordinarie anslag hade erhälli ts sammanlagt 495 .642 .206 mark, vari 

ingick det beräknade bidraget för växthusbygget, 2.381.250 mark . 

Dessutom hade landskapet på beviljade anslag uppburit räntor till 

ett sammanlagt belopp om 739.007 mark, vilket belopp bör läggas 

till ovannämnda anslag, som sålunda uppgår till 496.381.213 mark . 

Kostnaderna för lasarettet med den därtill anslutna epidemi

avdelningen stego enligt slutredovisningen till 457.487.468 mark. 

Av de 110 platserna äro 41 platser tecknade av kommunerna. För 

dessa platser äga kommunerna erlägga hälften av byggnadskostna

derna, varför kommunernas andel beräknas på följande sätt: 

~X li~ X 457.487.468 = 85.259.028 

Sanatoriets 50 platser ägas samtliga av kommunerna, vilka f~r 

dem skola erlägga 25 procent av byggnadskostnadernao Kommunernas 
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.andel i sanatoriets byggnadskostnader beräknas därför på följande 

- sätt: 

...l2. 100 X 168.236.724 = 42.059.181 

De slutliga kostnaderna för växthuset stego till 3.164.789 

mark. Enligt tidigare tillämpad fördelningsprincip skulle 11/16 

av kostnaderna räknas till centralsjukhusets och 5/16 till central-

sanatoriets byggnadskostnader. Kommunernas andel i växthusets 

byggnadskostnader beräknas därför på följande sätt: 

1 ....i! 11 
2 X 110 X lb X 3.164.789 + t X~ X 

Erforderligt extraordinarie anslag kan härefter beräknas på 

följand"" sätt: 

byggnadskostnader: 

lasarettet 457.487.468 

samatoriet 168.236.724 

växthuset . J.164.789 628.888.981 

kommunernas andelar: 

lasarettet 

sanatoriet 42.059.181 

växthuset 6520738 127.970.Q47 

Erforderligt extraordinarie anslag 



Beviljat extraordinarie anslag _jämte räntor 496.381 .213 

Erforderligt tillägg till extraordinarie anslag 4.536.821 
========== 

Hänvis~mde till det ovan anförda får land stinget vördsamt 

anhålla , 

att Ålandsdelegationen mätte bevilja 1 ndska-

pet Åland ett extraordinarie anslag om 4.536.821 

mark till anläggningskostnaderna för Ålands centr 

sjukhus och Ålands . centralsanatorium. 

Mariehamn den 12 mars 1959. 

På wtingets vägnar: 

lut~ 
Th. Eriksson 

talman. 

~~ 
Eliel Persson 

vicetalman. vicetalman. 


