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FINANSUTSKOT~ETS betänkande m 21/1958 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting angående utverkande av 

extraordinarie anslag för byggande av tvenne 

tjänstebostäder vid Ålands centralsjukhus. 

(37/1958). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Då centralsjukhuset och centralsanatoriet planerades, tilläts upp

förande av bostäder för 65 % av sköterskepersonalen samt för samtliga 

läkare och sysslomannen. D~t visade sig omedelbart, då sjukhusen vid-

togo med sin verksamhet, att svårigheter uppstod för sköterskeperso

nalen, då bostadstillgången såväl i Mariehamn som i förorterna var 

otillfredsställande. På grund härav upphyrdes Landskapsföreningen Folk

hälsans fastighet i staden till största delen för tillfälliga bostä

der för den personal, som icke kunde få bostad inom sjukhusområdet 

och icke heller förmådde anskaffa bostad på privat håll. Sedermera för

bättrades bostadssituationen alltmer, varför landskapet gradvis kunde ... 
avstå från de upphyrda bosdäderna i staden. Nu har ..s tadsförhållandena 

förbättrats i så hög grad, att sköterskepersonalen fritt kan välja 

mellan landskapets och privata bostäder, vilket medfört, att för till

fället finnas ett rätt stort antal lediga bostäder i sköterskeflygeln . 

Utskottet har funnit, att bostäder för de senare inrättade under

läkartjänsterna må ste uppföras och att en sådan å tgärd måste anses vara 

av brådskande natur. Det ställer sig svårt att genom omändring inom 

sjuksköterskeflygeln inrätta ens någon av dessa bostäder där , utan 

måste man gå in för att uppföra dem i en skild byggnad. Den stora ned

gången i utnyttjandet av sköterskebostäderna kan vara av tillfällig na

tur och dessutom måste man alltid räkna med en viss reserv för den 

händelse vikarier måste anskaffas från annan ort för sådana befatt

ningshavare, som insjuknat. Landskapsstyrelsen b ör d ock noga följa 

med utvecklingen och överväga utnyttjande av de lediga utrymmena inom 

sköterskeflygeln på ett eller annat sätt. Det är möjligt, att den 

framtida utvecklingen kommer att medföra ytterligare ökning av skö

terskepersonalen i rätt betydande omfattning; varför en grundlig un

dersökning bör företagas innan slutligt beslut fattas i denna fråga. 

Då kompensationen av anslag från och med å r 1958 uppenbarligen 

kommer att verkställas enligt rikets nya sjukhuslag, torde jämväl 

extraordinarie anslag numera bevil jas endast till så stor del av bygg-
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nadskostnaderna, som enligt rikets sjukhuslag skulle falla p å staten. 

Under sådana omständigheter anser utskottet sig kunn·a omfatta det av 

landskapsstyrelseh beräknade beloppet om 9 .593.433 _:,mk såsom statens 

andel i anläggningskostnaderna. 

Med hänvisning' till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, -, 
att Landstinget måtte ingå··till Ålandsde lega-

tionen med en framställning ~m extraordinarie 

anslag om 9.593.433 mk för uppförande av tvenne 

underläkarbostäder vid Ålands centralsjukhus av 

sådan lydelse, som landskapsstyrelsen föreslagit. 

Mariehamn, den 11 december 1958. 

På finansutskottets vagnar: 

~~·/~ 
Elis Andersson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Elis Andersson, ledamöterna 

Tore Hansen och Gunnar Häggblom samt suppleanterena Nils Clemes och 

Uno Förbom. 


