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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 6/1954 med 

anledning av Ålands landslcapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting angående 

extraordinarie anslag för färdigställande 

av Ålands centralsjukhus. (~ 10/1954). 

Vid senaste höstsession behandla.de . Landstinget en framställ

ning från landskapsstyre~sen angående bland annat befrielse för 

Kökar, Sottunga; Brändö, Kumlinge och Lumparland helt eller del

vis från deltagande i kommunernas andel i centralsjukhusets bygg

nadskostnader. I samband därmed framhö.11 utskottet följande: 

"Såsom landskapsstyrelsen framhåller i sin framställning har 

landskapsstyreilisen enligt landskapslagen om centralsjukhus för 

landskapet Åland befogenhet att bevilja kommuner i svag ekonomisk 

ställning befrielse helt eller delvis från deltagande i anlägg-

ni~skostnaderna för centralsjukhuset. Förutsättning för att 

landskapsstyrelsen skall kunna fatta slutligt beslut om total el~ 

ler partiell befrielse är dock, att den andel i kostnaderna, som 

härigenom inte kommer att erläggas av vederbörande komrnuner; i 

stället kan täckas ur andra medel. n1 byggnadskostnaderna för 

centralsjukhuset äro av sådan natur~ att de enligt sjä~vstyrelse

lagen bör täckas ur extraordinarie statsanslag, blir förty förut

sättning för. ett sådant beslut av landskapsstyrelsen att extra

ordinarie anslag för ändamålet beviljas." 

Vid behandling ay ovannämnda ärende i Landstinget framhölls, 

att också andra kommune~1e~~ de; för vilka befrielse helt eller 
... :_ ~ -:- ,.... ,. 'Il ,. 

delvis då föreslogs, , bor'de komma i åtnjutande av viss nedsätt-

ning. Sedermera har också Vårdö blivit av landskapsstyrelsen be

viljat befrielse till 50 procent medan Geta och Föglö kommuner 

meddelats avslag av landskapsstyrelsen. 

Utskottet saknar befogenhet att taga ställning till landskaps-
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framställning, som här bofogas i avskrift, föreslagit,- att lands- 1 

tinget måtte hos Ålandsdelegationen hemst.älla om ett extraordina~ 

rie anslag om 967.085 mark åt landskapet Åland för att möjliggöra 

ett beslut av landskapsstyrelsen om befrielse för Vårdö kommun 

från deltagande i anläggningskostnaderna för Ålands central

sjukhus med mer än 50 procent av vad som normalt skulle ankomma 

på kommunen. 

Sedan ärendet underkastats behandling i landstingets finans

utskott har landstinget behandlat ärend.et och funnit , att utöver 

de i landstingets fra~ställning från senaste höstsession nämnda 

kommunerna jämväl Vårdö borde beviljas befrielse till 50 procent 

från deltagande i anläggningskostnaderna för Ålands centralsjuk

hus. För detta ändamål skulle erfordras ett extraordinarie anslag 

om 967. 085 mark • 

På grund härav får landstinget vördsamt hos Ålandsdelegationen 

anhålla om 

samt 

att Ålandsdelegationen måtte tillerkänna 

landskapet Åland ett extraordinarie anslag 

om 967.085 mark för att möjliggöra befrielse 

av Vårdö kommun delvis från deltagande i an

läggningskostna derna för Ålands central-

sjukhus. 

Mari~hamn, den·····"• 

"Till Ålandsdelegat_;ionen 

från Ålands landsting. ·:.-.·uY'i~~,.,_ • 
~- · !'. • .. ~,. ~ 

Vid höstsessionen . 19~)': b;slöt Ålands landsting att till Ålands-

delegationen inlämna en framställning om extraordinarie anslag t:ill. 

ett sammanlagt be~opp om 25.918.197 mark och utmynnade framställ

ningen i vördsam anhållan om 

att Ålandsdel egat i onen må t te till erJ::8.r:iJ1.u 



styrelsens beslut angående Geta och Föglö kommuners deltagande 

anläggningskostnaderna för centralsjukhuset. Såvitt det gäller 

frielse för vårdö kommun ti'll 50 . procent av anläggningskostna de 

a ar u s o e landskapssty~ för centralsjukhuset däremot, omf tt t k tt t 

sens förslag. 

I samband härm.e,d önskar utskottet fo"reslä en rättelse av ett 

misstag, som utskottet anser ha begåtts i - samband med . den ovan 

omnämnda framställningen, som av Landstinget har inlämnats till ! 

Ålandsdelegationen. Ifrågavarande framställning innefattade enh 

f ör ställan om extraordinarie anslag för anläggningskostnaderna 

Ålands centralsJ.ukhus såväl ti'll den del de skola bekostas av 

landskapet som till den del de skall bekostas av kommunerna i 

landskapet. Utskottet anser, att det hade varit bättre om hem
I 

ställan i detta fall hade delats upp på tvenne framställningar, 

en för landskapets utgifter och en för kommunernas. På detta sät 

hade den fördelen vunnits, att ingendera framställningen hade fö 

dröjt den andra om någondera av dem fordrar vidlyftigare behand

ling. :00. framställningen ifråga 0 'tt t k savi u s ottet har sig bekant 

fortfarande är under behandling i Ålandsdelegationen vill ut skot

tet nu för Landstinget föreslå,' att Landstinget i skrivelse måtte 

anhålla om att Ålandsdelegationen ville skilja de tvenne frä;.gorna 

åt för att underlätta behandlingen av dem. I praktiskt avseende 

torde detta underlättas av att framställningen sammanfattat de 

två olika frågorna i olika klämmar. 

vdrdsamt f öreslä , På grund av vad ovan anförts får utskottet · · 

att Landstinget måtte ingå till Ålands

delegationen med följande skrivelser: 

"Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting. 

u~ a landsting inlämll2 Ålands landskapsstyrelse har i en +;11 Åland~ 

.. 

r -~ ." -.. · ,_ ~2 9 9 ,. 

framställning, som här bofogas i avskrift, föreslagit~ att lands

tinget måtte hos Ålandsdelegationen hemst.älla om ett extraordina~ 

rie anslag om 967.085 mark åt landskapet Åland för att möjliggöra 

ett beslut av landskapsstyrelsen om befrielse för Vårdö kommun 

från d~~tagande i anläggningskostnaderna för Ålands central

sjukhus med mer än 50 procent av vad som normalt skulle ankomma 

på kommunen. 
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Sedan ärendet underkastats behandling i landstingets finans-

utskott har landstinget behandlat ärend.et och funnit, att utöver 

de i landstingets framställning från senaste höstsession nämnda 

kommunerna jämväl Vårdö borde beviljas befrielse till 50 procent 

från deltagande i anläggningskostnaderna för Ålands centralsjuk

hus. För detta ändamål skulle erfordras ett extraordinarie anslag 

om 967.085 mark. 
På grund härav får landstinget vördsamt hos Ålandsdelegationen 

anhålla om 
att Ålandsdelegationen måtte tillerkänna 

landskapet Åland ett extraordinarie anslag 

om 967.085 mark för att möjliggöra befrielse 

av Vårdö kommun delvis från deltagande i an

läggningskostnaderna för Ålands central-

sjukhus. 

Mari~hamn, den·····"• 

samt "Till Ålandsdelegatj.onen 

från Ålands landsting. 

I I 

•(,:'f..4~~-., • 
· ~.:~'f ~\:~, 

Vid höstsessionen . 1953 b~slöt Ålands landsting att till Ålands-

delegationen inlämna en framställning om extraordinarie anslag t:iTI. 

ett sammanlagt be~opp om 25.918.197 mark och utmynnade framställ-

ningen i vördsam anhållan om 

att Ålandsdelegationen måtte tillerY.:f:i.nJ1.a 



.,i(• 3aO 
·.} Jl 

J_~ndsY.:npet -~ler.d ett extraordinarie anslag om 

18.181.516 mark för färdigställandet av Ålands 

centralsjukhus och Ålands centralsanatorium s 

att Ålandsdelegationen måtte tillerkänna 

skapet Åland ett extraordinarie anslag om · 

7.736.681 mark för att möjliggöra befrielse av 

Kökars och Sottunga kommuner helt och Brändö, 

Kumlinge och Lumparlands kommuner delvis från 

deltagandet i anläggningskostnaderna för Ålands 

centralsjukhus. 

I samband med be.handlingen i landstinget av ett . nytt förslag t 

framställning om extraordinarie anslag i avsikt att möjliggöra be 

frielse av Vårdö kommun delvis från de:Ltagande i an·läggningskost · 

derna för Ålands centralsjukhus har den- åsikten ~mfattats inom 

landstinget, att det hade varit mera praktiskt för behandlingen a1 

ärendet att de två. frågorna hade framförts i skilda framställning' 

På grund härav får landstinget hos Ålandsdelegationen vördsamt 

anhålla, 

att Ålandsdelegationen ville behandla ovan-

nämnda tvenne ärenden vart för sig oberoende där 

av, att de framlagts i samma framställning. 

Marå!ehemn, den " ........ 
Mariehamn, . den 22 mars 1954. 

På finansutskottets vägnar: 

I ärendets behandling har ordföranden Helin, viceordföranden 
Bengtz samt ledamöterna Lennart Mattsson; Andersson och suppleante 
Påv~ls deltagit. 
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Tredje tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1953· (~ 11/19~) 
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