
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
Ändring av sjukhuslagen 

1992-93 

LANDSKAPSSTYRELSENS FÖRSLAG 

nr 9 

FR nr 18 

Landskapsstyrelsen föreslår en ändring av 10 § landskapslagen om Ålands 

centralsjukhus så att landskapsstyrelsen i framtiden skall bestämma storleken på de 
avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid sjukhuset. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottets tillstyrker landskapsstyrelsens förslag. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 3 mars 1993 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson, handikappkonsulenten 
Monica Eriksson, t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson och landskapsläkaren Birger 

Ch. Sandell. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Magnus Lundberg, 

viceordföranden Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund. 

Ledamoten Sjölund och viceordföranden Tuominen har fogat skriftliga reservationer 

till betänkandet. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 27 april 1993 

Ordförande 

Sekreterare 

att lagtinget antar det i 

framställningen ingående 

lagförslaget utan ändringar. 

Magnus Lundberg 

Elisabeth N aucler 



R E S E R V A T I O N 

Undertecknad, som i likhet med utskottsmajoriteten anser att 
lagförslaget bör omfattas i oförändrad form. anför som min avvikande 
åsikt att till betänkandets motiveringar bör tilläggas: 

"Finansutskottet har noterat stadgandet i 44 par. 2 mom. 
Självstyrelselag för Aland om att "de sociala förmånerna för 
landskapets befolkning är minst desamma som i riket". 

Med hänsyn till detta och med beaktande av att nivån på 
patientavgifter vid Alands folkhälsoförbund i allmänhet redan nu är 
väsentligt högre än i riket anser utskottet det inte vara möjligt att 
vid Alands centralsjukhus för tillfället uppbära avgifter, som är 
högre än motsvarande avgifter i riket. 

Efter den planerade sammanslagningen av de ovannämnda institutionerna 
har landskapsstyrelsen bättre möjlighet att bedöma avgifternas totala 
verkan även i relation till det ovan angivna lagrummet om de sociala 
förmånerna. Utskottet anser även att en sådan framtida bedömning 
alltid kommer att vara svår och anför därför som sin uppfattning att 
en dylik jämförelse inte kan göras på annat sätt än som en 
helhetsbedömning. 

Utskottet har vidare bekantat sig med den mångfald av avgifter och 
ersättningar som uppbärs dels av folkhälsoförbundet, dels av 
centralsjukhuset. Utskottet anser att den förestående hälso- och 
sjukvårdsreformen måste leda till en samordning och ett 
förenhetligande av dessa avgifter. 

Slutligen anser utskottet även att landskapsstyrelsen vid 
fastställandet av avgifter vid centralsjukhuset och senare även för 
hela sjukvårdsorganisationen kunde överväga att införa kostnadstak 
för sk storkonsumenter av dessa tjänster." 

Mariehamn den 27 april 1993 



Landskapsstyrelsens framställning om 

ändring av sjukhuslagen 

Framställning nr 18/1992-93 

RESERVATION 

I motsats till utskottsmajoritetens åsikt anser jag att 
landskapsstyrelsens framställning, som i motiveringen enbart 
berör möjligheten att upptaga högre avgifter än i riket, även 
borde ha angivit möjligheten att uppbära avgifter, som är 
lägre än de som tillämpas i riket. Detta särskilt som vi på 
Åland har högre avgift för läkarbesök vid hälsocentral än vad 
man har i riket. 
Följden av landskapsstyrelsens framställning är, att en med
borgare på Åland för att få specialistvård sammanlagt måste 
erlägga minst 170 mk (med oförändrad avgift vid sjukhuset) mot 
150 mk i riket. 

En grundläggande regel i all lagstiftning, som rör införande 
av skatter och avgifter är, att grunderna för bestämmande av 
dessa skall anges i lag. I regeringsformen för Finland 62 § 

sägs: 11 0m de allmänna grunderna för att statsmyndigheternas 
tjänsteåtgärder och service samt övrig verksamhet skall vara 
avgiftsbelagda samt om de allmänna grunderna för storleken av 
avgifterna stadgas genom lag". 
Samma grundläggande princip skall även tillämpas i landskaps
förval tningen på Åland. I lagtexten i landskapsstyrelsens 
framställning finns inga sådana grunder angivna för fast
ställande av avgifter och ersättningar, som skall uppbäras vid 
Ålands centralsjukhus. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknad 

att lagförslaget i framställning nr 18/1992-93 
skall förkastas. 


