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N2 8/1957• -
LAG- och BKONOMIUTSKOTTETS betänkande ~ig 8/1957 

med anledning av landstingsman Valter Nordas' 

m.fl:s lagmotion (N2 5/1957) med fi;irslag ti11·· 

landskapslag om fördelning av driftskostnaderna 

vid Ålands dentralsjukhus. 

Lagmotionens ordalydelse utesluter från dess tillämpningsområde icke 

blott epidemiavdelningen vid centralsjukhuset, utan även centralsanato-

riet. 
Lag- och ekonomiutskotte~ anförde i sitt år 1955 i ett liknande ärende 

avgivna betänkande, att lagmotion icke borde ligga till grund för lag
stiftning i en så viktig och vittbärande fråga som den föreliggande. Ut

skottet har fortfarande d~nna principiella inställning, men då något 
initiativ icke tagits och icke synes vara att påräkna från landskapssty

relsens sida, har utskottets majoritet denna gång gått in för att för
orda antagandet av en lagstiftning rörande omfördelning av kommunernas 

kostnader för centralsjukhuset. Ett motiv för att majoriteten nu går in 

för denna linje är, att lagförslaget, som redan nämnts, gäller, enbart 

centralsjukhuset samt att lagens giltighetstid är begränsad, så att nya 

beslut fordras för den i motionen åberopade principens tillämpande efter 

1959. Det har icke varit främmande för majoriteten av utskottsmedlemmar

na att tänka sig någon annan grund för fördelningen än skattöretal. 

En modifiering av nuvarande kostnadsf ördelning med bibehållande av prin

cipen 1:2 i förhållandat mellan mantalsskriven folkmängd i lands- och 

stadskommun, såsom landstingsman Dahlman uttalade sig i debatten, skulle 

leda till rättvisare resultat än det nuvarande systemet, Då emellertid 

det redan visat sig att Mariehamns stad icke skulle vara tillfreds med 

en sådan fördelningsgrund, har utskottsmajoriteten icke ansett det nö-

digt att ingå närmare på en sådan utformning av kostnadslagstiftningen. 

Vad beträffar landstingets lagstiftningskompetens i den utsträckning 
motionen avser, hänvisar utskottet till följande passus i .Ffcigsta dom

stolens utlåtande den 14 juni 1956: "Förevarande landstingsbeslut hänför 

sig till lagstiftningen angående hälso- och sjukvården, på vilket område 

landstinget - - - - - - - - tillkommer lagstiftningsbehörighet. - -

!ill den del landstingsbeslutet gäller - - - - ~ - epidemivården är be
slutet sålunda av rikslagstiftningsnatur." 

Beträffande det nuvarande orättvisa f ördelningssystemet anser utskotts
fil9 j ori teten det icke vara skäl att ytterligare bidraga till diskussionen. 

Utskottet ha r sålunda efter omröstning beslutat förorda lagmotionen. 
Minoriteten i utskottet, som icke kunnat finna att de grunder för för

delning, som motionen bygger på, skulle vara rättvisare än de nu gällande, 
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h:=l.r i särskild ·reservation anfört sin9. synpunktero 
Uts~ottet föresl§r vördsamt, 
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att landskapslag om fördelning av drifts
kostn2 fl.ernc1 vid 'fi lands centralsjukhus skulle 
antagas enligt motionen. 

Mariehamn d~n 18 msrs 1957. 
P~ 13g- och ekonomiutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföran

den Nordas S9.rnt ledamöterna Arvidsson, J·ohn Johansson och Sjöstrand. 
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R e s e r v a t i o n . 

Sedan majori t::;ten inop1 la.g- och eLonomieutskottet be0lutat o:r:1fatta 

lanstin~smannen val ter N ordas n. f l: s. l l.gmotio med f Crslqz:; till 1 u c1-

;1~i.L- sla:; orn fi;rd..:l in::;"n av dr1ftkostnaclerna vid. ,~Jand;J centr'llsjui~

hus . och for .l .. 1ndstL:6et fC:resl "i. 8.tt .-;agd__. lc.gf"rsla0 måtte cod.1::<:.inna::-J, 

f& underteckna e, sor:i icke .k:unw:it om:ft~1tta majoritetens föreniimda 11~

slut, 1ärmed säsom reservation mot beslutet framh:11a ~öljande: 

Grundmotivet, son förespe 0 lat .. motionärerna öch utskottsmajoritet3n 

är, att en rättvisare f~rdelning av ifräsavar~nde driftkostnader 

s~rnlle fås genom att Påsom bas för d8nn<=i. förclelnin:s läg~es den skatt

hsra inkomsten i stället för den '1ittills även i ri~8t gällande för

d0lningsgrunden efter antalPt LlAtsandelRr. Denna omf0rdelning s.ru.11)1 

anses det, ~unna ske ~gnom antagandet av den mi ffreslagna landshaps

lagen. Vi kunna ic!.c.,_ dela majori tctens UI'l fJttning vqrk3n däri , att 

hiri r•':)-" om :31-::u 11-= åvåga bring2s en rii ttvisare fi~rde lnin g av dessa kost

nacl3;~ • ll er f: tt landstingc;t3 lat;stiftningskrini.;etens 31:.::ullc kunna ut

sträc LS till stiftande av en sådan landskapslag, soD. i själva verl-e 

r J.ste anses innebära en fC5;rändrinz av de;.1 l<ol!1munala. själ:vstyrelsen 

oc 11' till oc i med inkränkta på den kommunala indelningen. 

'i ans ocks3. att lagfcrsl.J.get i den utformning det nu erhållit 

~tri c;r rnot Sj&lvst~-relselagens 23 §, vilLct labrum för,::s.kriv r a·:i.t:tet 

för l~ndskaJet att ge om bes~attningsät 0~rd~r finansiera sin f~rvdlt

::1in_;. LP 0rnmrn t c;i ver tydligt vid handen att landskapet icke har nå

,3nn lac;li~ rätt att c:Senorn la~stiftnin:; 1välva n konlI.iUL en orsättnin.:;s 

sl:yldic:.:;11 t som i själva verket innebär en sko.tteskyldigl1.:;t. fö1 8c3.

da.n skyldi.:;11et bör .:=runda sig .iå elen skattbara inkm1ctdn ocli. rikta s:::.0 
n1ot inko-n0ttaearcn personligen. 

Vår u pfd ttning är ocJ:.så att laiidskapslagen om ce11trs.ls jul'.:husct i 

J~ndskap t måste anses ordna endast dan ekomolliis~a förvaltnir.gen vii 

sjnl{huset, rri.en att let avtal ( :;r1mdläc.:;.::;nin.;sbrevet), som träff8.des 

för sjukhusets tillkomst, ordnar och bes tärwner kostnad sf ördelningen 

oc~ att detta avtal icle u~ hävts av förenämda landskapslac utan fcrt

farande t::äller ocb ic~ce L-1.n c;nsidigt ryg6as mot nfi.3on .urndlemsL0111r::tU:i.lS 
vilj8.. 

S2tt ur rent ekonomisL syn:i;.unkt lnnm:i vi i~k,2 ~1eller varu. Jll.Se u~d 

· .~ joriteten 01,t att ett bioi.ttr0' syste, al:ull? al:!:l~Jas ---":>nor.1 c1e1 för3c•' :i3-

:Det J.r Vii1t 



~:-:J.S.llit avsav .. .rda 1 ätt_a ]r vii . =-:itrida ... 1'1.0t ,_,v sin ande, v -- " 

., iderna vi lu.nd;:;l::·1.-"- ets 0

.:3 ~ul v:·rds .... Dlcl.,_:;znir_gar. 

~) säledes fLlr ~r 1955 till m31-an 4~ och 6~ ~ f~r sju ~v 1 

l )Il 111uner c cl:. s lrnr1anla0 t åt 3rte talad-3s und...,r Sä.0d::... d.r till 

n ;r nCi,r nare 1 , ::.; 1 il jo11er l!.arl iv 9rlat;da kcstr~ader. Att ~n 

n1d icke l;.c..n <irä '~nas vi._ ~n ).uliu.L·delnin"-' av C.rifU:c stna12rn 

l i__,fc°rslJ.o-ct föreskriver, t0rde Vara U.l::'ln:;l1bart f··l., er1va.r. 

Med hJ.nvj snine til:::.. d0t .....,v~Lnanf .. l'.'da oc~-~äl rincipi el-1.a 

n)miska skäl tal:J. mot den fr r slagnP f:)rdelni11c;2n o.v dr.:.ftl..-ost 

f ~reolå. vi vörd ... d.mt "ltt landstin...:;et Y'l.8itte förkasta 1... .. :;fi"rsl'.lu .,. 

~Gl&-f,. oiL .e ~CG' '-t 

Vikvur A-rvi ~S3"J. 
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