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LAG- och EKONOMIUTSKOT'l'ETS betänkande ~ 4/1955 
i anledning av landstingsman Rickard Lindroths 

m.fl as hemställn,i.ngsmotion av den 12 mars 1955 
angående uppdrag åt landskapsstyrelsen att under~ 

söka möjligheterna för framförande till riks
myndigheterna av förslag att staten skulle iklän• 

da sig kommunernas utgifter i landskapet Åland 
för centralsjukhuset, -sanatoriet och sinnes

sjukhuset (Jfr 14/1955). 

Frågan om den hjälp kommunerna kunna få av statsmedel för driften av 

sjukvärdsinrättningarna torde av landskapsstyrelsen utan uppmaning äg
nas uppmärksamheto Någon anledning att förmoda, att landskapet ej skulle 

fä lättnader 9 motsvarande vad som gives i riket finnes icke~ 
. I 

Oavsett kompetenskonflikt i fler~~ av de frågor, som motionärerna framl 
fört 9 må hänvisas till att den under utarbetning varande nya sjukhuslagen 
i riket snarare går in för att öve .:..~f öra sjukvården från än till stateno 

Man räknar nämligen med att staten skall skänka sina platser i central
sjukhusen åt kommunalförbund~ I debatten har hänvisats till att sinnes
sjukvården i Sverige handhas av staten. Därvid är dock att märka, att 
kroppssjukvården i Sverige anses vara bättre skött än sinnessjukvården, 
varför många röster där höjas för att även sinnessjukvården skuilile över
föras på landstingskomm.unerna~ 

Utskottet vill även poängtera, att landskapet i sjukvärdskostnads~ 

frågor knappast kan anses ha blivit förfördelat i förhållande till öv
riga trakter i riket. Det kunde av denna orsak förefalla tämligen oför-· 
synt att härifrån påyrka andra speciella förmåner, än de vi enligt § 29 
i nya självstyrelselagen kunna erhålla vid utjämning mellan riket och 
l a ndskapet på grund av här rådande särf örhållanden. 

Ur förenämnda synpunkter, och då utskottet förutsätter att land
skapsstyrelsen i dessa frågor skall beakta landskapets intressen i 

samband med behandlandet av den aktuella sjukvårdskostnadsfrågan före
slår lag- och ekonomiutskottet vördsamt, 

att motionen måtte förkastaso 
Mariehamn den 21 mars 1955~ 

På lag- och ekonomiutskottets vägnari 

artin-rsa!Csson. 
Närvarande i utskottet! ordföranden Albin Jo sson, viceordföranden 

Nordas samt ledamöterna John Johansson, Trygve Johansson och SjöstrandQ 
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