
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 8/ 1990-91 med anledning av land

skapsstyreJsens meddelande till lands

tinget angående landskapsstyrelsens 

beslut rörande samordning av de 

åländska hälso- och sjukvårdsinstitu

tionerna. 

Landstinget har den 2 januari 1991 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

meddelandet. 

Utskottet har i ärendet hört hälsovårdsdirektören KjeU Allberg, ledande överskö

terskan Gudrun Carlsson, ordföranden för Akava Åland r.f. Karl-Johan Edlund, 

finanschefen Dan E. Eriksson, avtals- och lönechefen Jörgen Erlund, chefläkaren 

Anders Fagerlund, vicelantrådet May Flodin, ordföranden för TOC:s tjänstemanna

organisationer på Åland, TOC-T Å r .f. Sirkka-Liisa Kankkonen, landskapsstyrelsele

damoten Magnus Lundberg, landskapsHikaren Birger Ch. Sandell samt ordföranden 

för FOA-Å r.f. Ann-Helen Sjöblom. 

Utskottet har dessutom tagit del av de utredningar som gjorts angående samman

slagning av den åländska hälso- och sjukvården nämligen 

Regionalsjukvårdsplan för Ålands Centralsjukhusdistrikt för planperioden 1976-

80 (Åländsk utredningsserie 1976:2) 

Utredning av möjligheterna till samordning av hälso- och sjukvårdsinrättningar

na på Åland (Åländsk utredningsserie 1979:8) 

Utredning av möjligheterna till samordning av hälso- och sjukvårdsinrättningar

na på Åland (Åländsk utredningsserie 1981:5) 

1986-1987 års utredning av möjligheterna till samordning av hälso- och sjuk

vårdsinrättningar på Aland (Åländsk utredningsserie 1987:4) samt 

Ekonomiska aspekter på en sammanslagning av hälso- och sjukvårdsinrättningar 

på Åland (1988). 

I landskapsstyrelsens meddelande till landstinget angående samordningen av de 
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åländska hälso- och sjukvårdsinstitutionerna behandlas bakgrunden till och målsätt

ningen för en organisationsreform samt presenteras ett förslag till organisation 

med landskapet som huvudman. En sammanslagning av Ålands Centralsjukhus, 

Ålands folkhälsoförbund och Ålands vårdförbund till en organisatorisk enhet har 

främst motiverats med att den nuvarande organisationen med tre olika huvudmän 

bl.a. på grund av den åländska befolkningens litenhet försvårar ett effektivt 

utnyttjande av tillgängliga resurser. Den föreslagna reformen kommer enligt vad 

utskottet erfarit att leda till att befintliga resurser kan användas på ett mera 

effektivt och flexibelt sätt. En fördelning av hälso- och sjukvårdens resurser 

möjliggörs således utifrån de särskilda behov som finns inom primärvården, den 

somatiska sjukvården och den psykiatriska sjukvården. Sammanslagningen i sig 

kommer knappast att leda till någon större ekonomisk inbesparing för samhället, 

men kostnadsstegringen förväntas stagnera. 

Utskottet noterar att i förslaget till ordinarie årsstat för år 1991 sägs att de 

förberedande åtgärderna för reformen bör inledas så snart som möjligt. Bland de 

åtgärder som kräver en ingående planering nämns särskilt "den substantiella 

struktureringen av ny övergripande lagstiftning rörande förvaltningen, samordning 

till existerande och under behandling varande spedallagstiftning inom verksam

hetssektorerna, uppgörande av detaljerade förvaltningsmodeller inklusive personal

administration". Landskapsstyrelsen föreslog därför ett anslag om 210.000 mark 

för planering av vårdsamordning, vilket godkändes av landstinget. 

Landskapsstyrelsen föreslår såsom redan nämnts att landskapet övertar huvudman

naskapet för den sammanslagna organisationen. Utskottet omfattar förslaget och 

de motiv som anförts härför. Beträffande frågan huruvida ett huvudmannaskap står 

i konflikt med en övervakande funktion anser utskottet att de krav på opartiskhet 

och objektivitet som ställs på landskapet som övervakande organ kan anses 

uppfyllda i och med att den politiskt tillsatta hälso- och sjukvårdsstyrelsen, i vilken 

landskapsstyrelsens ledamöter inte kommer att ingå, självständigt ansvarar för 

förvaltningens verkställighet. Dessutom sker övervakningen av hälso- och sjuk

vårdsverksarnheten med stöd av lagstiftning. Medicinalstyrelsen kommer därtill 

liksom hittills att ha det högsta övervakande ansvaret vad gäller den verksamhet 

som regleras av rikslagstiftning. 

I meddelandet redogörs för V ÅSK-utredningens förslag till samordning enligt vilket 

reformen skulle genomföras i två steg. Steg ett skulle avse samordningsåtgärder 

och gemensamma problemlösningar Inom nuvarande organisationsform medan steg 
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två skulle avse en total organisationsreform som skulle genomföras efter revisionen 

av självstyrelselagen. Enligt utskottets mening äger de skäl som anförts för 

reformen giltighet oberoende av revisionen av självstyrelselagen. Utskottet anser 

därför att en omstrukturering av den åländska hälso- och sjukvården kan genomfö

ras oberoende av revisionen av självstyrelselagen. Reformens utseende och finan

siering kommer givetvis i ett något annat läge om inte en ny självstyrelselag med 

ett förändrat ekonomiskt system antas, men utskottet anser det inte vara av 

avgörande betydelse för reformens genomförande. 

Konstateras kan att i den av social- och hälsovårdsavdelningen uppgjorda samman

ställningen över transfereringar inom hälso- och sjukvården på Aland 1987-1989 

(Bilaga 1 ) framgår hur kostnaderna enligt nuvarande system fördelar sig mellan 

landskapet och kommunerna. För är 1.989 står landskapet för ca 73 miljoner mark 

eller 58,85 procent och kommunerna för ca 51 miljoner mark eller 41,15 procent av 

de totala kostnaderna för den åländska hälso- och sjukvården. I och med att 

landskapet övertar huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården överförs även 

ansvaret för finansieringen på landskapet. Landskapsstyrelsen anger av naturliga 

skäl inte hur den framtida finansieringen av hälso- och sjukvården skall ske. 

Beträffande finansieringen önskar utskottet understryka det angelägna i att olika 

finansieringsmodeller blir föremål för en noggrann utredning och analys på åtgärd 

av den planerare som kommer att anställas med uppgift att förbereda förverkligan

det av reformen. Förslagsvis kan ekonomiska sekretariatet anlitas för uppgiften. 

Finansutskottet förutsätter att reformen anpassas till den planerade revideringen 

av statsandelssystemet. 

Den omstrukturering av den åländska hälso- och sjukvården som föreslås kommer 

att innebära en stor förändring för primärkommunerna, eftersom de i framtiden 

inte direkt kommer att kunna påverka och delta i utformningen av den verksamhet 

som nu bedrivs inom Alands vårdförbund och Alands folkhälsoförbund. Då den 

föreslagna reformen innebär att det direkta kommunala deltagandet och inflytan

det i framtiden kommer att försvinna, önskar utskottet betona vikten av att 

primärkommunerna ges tillfälle att noggrant sätta sig in i och yttra sig över den 

revidering av lagstiftning och de mer detaljerade förslag för reformens förverkli

gande som är att vänta. 

Utskottet förutsätter att planeraren har en kontinuerlig kontakt med berörda 

parter under reformarbetet och i övergångsskedet. Det är viktigt att personalens 

ställning, dess förmåner samt rättigheter och skyldigheter klargörs och beaktas vid 
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övergången från ett huvudmannaskap till ett annat. Detta kommer sannolikt att 

kräva någon form av övergångsbestämmelser~ Utskottet har erfarit att reformen 

kommer att innebära att ca 400 tjänster överförs från kommunalförbunden, vilket 

kommer att förutsätta vissa administrativa åtgärder. Enligt utskottet bör i 

synnerhet pensionsfrågorna klarläggas. 

Utskottet önskar framhålla det angelägna att specialomsorgen beaktas den 

framtida organisa tionsförändr ingen. 

Slutligen vill utskottet i sammanhanget poängtera betydelsen av att funktionen som 

patientombudsman, vilken inte omnämns i det presenterade organisationschemat, 

bibehålls. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marie hamn den 10 januari 1991 

att Landstinget med de i betänkandet 

anförda synpunkterna omfattar land

skapsstyrelsens beslut rörande samord

ningen av de åländska hälso-och sjuk

vårdsinstitutionerna. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom, ledamöterna Lindbom och Olofsson samt ersättaren 

Mattsson. 



1987 

1988 

1989 

Sammans~ällning av transfereringar inom hälso- och sjukvården på Åland 
under åren 1987-1989, kornmunandelar/landskapsandelar(K/L} lOOOmk 

ÅFF 
K L 

14846 15994 

17215 19019 

** 19294 21486 

ÅVF ÅCS 
K L K L 

6460 * 7502 ***15670 34093 

6703 8387 

** 7783 8-641 

17702 

20573 

35027 

38968 

* I summan ingår kostnader för landskapets friplatser vid Grelsby sjukhus 
** Enligt redovisning,ej fastställt av lst 

VUL & MR 
K L 

4487 4710 

4867 

5028 

5112 

5266 

*** Inkluderar vid tidpunkten fristående Ålands centralsanatorium och tuberkulosbyrå 

S:a K I. Totalt 
1000 mk % 1000 rnk % 1000 rnk % 

1987 41463 39,96 62299 60,04 103762 100 

1988 46487 40;77 67545 59,23 114032 100 

1989 51176 41,15 73163 58,85 124339 100 

Bilaga 1. 


