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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
första tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Aland under
år 1986.
Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning
med förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för
landskapet Aland under år 1986.
Om- och tillbyggnad av Alands centralsjukhus
Lasarettsflygeln vid Alands centralsjukhus, som inrymmer medicinska avdelningen, kirurgiska avdelningen, barnavdelningen
samt avdelningen för gynekologi och förlossning färdigställdes
år 1953. Trots att avdelningarna under 1970-talet genomgått
uppsnyggning och viss modernisering

uppfyller inte utrymmena

de krav man inom modern sjukvård bör kunna ställa.
De

största problemen vållas idag av att hjälputryrnmena är

helt otillräckliga,'vilket bl.a. lett till att det officiella
antalet vårdplatser inte kunnat utnyttjas till fullo trots
att

patienter tidvis vårdats i korridorerna. Utrymmena är

svårarbetade och de hygieniska förhållandena

otillfredsstäl-

lande främst på de kirurgiska och medicinska avdelningarna.
Samtidigt bör även de uppegående patienternas rörelsemöjligheter förbättras.
Hur bäddavdelningarnas trångboddhet och svårigheterna med
intensivövervakningen

av

svårt sjuka patienter borde lösas har

diskuterats ända sedan mitten av 1970-talet. Sålunda upptog
långtidsbudgeten
vårdsavdelning.

för åren 1977-1981 anslag för en intensiv-
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år

1979 gick man emellertid in för att förstora vård-

avdelningarnas utrymmen så att såväl övervakningspatienter
som andra patienter fortsättningsvis skulle omhändertas på
respektive avdelning. Senare har även konstaterats att för
att åstadkomma en fungerande helhet måste avdelningarna samtidigt saneras.
Ar 1983 upptogs ett första projekteringsanslag varför landskapsstyrelsen den 30 mars 1983 på anhållan av sjukhusstyrelsen tillsatte en projekteringskommitte. I december samma
år godkände landskapsstyrelsen uppgjorda översiktsplaner,
rumsprogram och kostnadsberäkning för tillbyggnad och sanering av lasarettsflygeln. I februari 1984 beslöts inbegära
kommunernas utlåtande och i samband med detta hölls ett
informationsmöte för kommunala representanter.
Landskapsstyrelsen konstaterar att kommunerna, senast i samband med yttrandena över sjukhusstyrelsens förslag till budget
för år 1986, i princip förordat projektet under förutsättning att de kommunala betalningsandelarna fördelas på minst
5 år. Landskapsstyrelsen hänvisar till förslagen till ordinarie och enskilda årsstater för år 1986 samt till det tilllägg till enskilda årsstaten för år 1986 som kommer att
överlämnas inom kort.
2
Det föreslagna tillbyggnadens våningsyta är 1.729 m vartill
2

konuner källarutrymmen om 404 m . Våningsytan i den befintliga
2
2
lasarettsflygeln är 2.128 m och källaren 534 m . Det må konstateras att antalet bäddplatser inte kommer att förändras
i och med ombyggnaden. I och med att antalet kvadratmeter per
bäddplats t.ex. vid kirurgiska och medicinska avdelningarna
utökas från nuvarande 14 till 26 kan dock det officiella antalet bäddplatser utnyttjas bättre. Totalt konuner antalet
bäddplatser i lasarettsflygeln även efter om- och tillbyggnaden att uppgå till 100.
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På basen av inkomna entreprenadanbud beräknas de totala anläggningskostnaderna för projektet enligt följande:
- entreprenader
- indexförhöjningar

18.330.000
620.000

- allmänna omkostnader såsom arkitekt-,
konsult- och kontrollantarvoden samt
kopieringskostnader
- inventarier

2.280.000
330.000

tilläggsarbeten och övriga oförutsedda kostnader

440.000
22.000.000

Då för projektet tidigare budgeterats 1.400.000 mark erfordras ytterligare 20.600.000 mark. Av detta belopp beräknas
16.000.000 mark åtgå under år 1986 och föreslås sålunda upptaget i föreliggande förslag till tilläggsbudget. Den kommunala kostnadsandelen beräknas totalt uppgå till ca.
3.450.000 mark, varav 2.500.000 mark föreslås upptaget under

1986.
Handlingar i ärendet såsom ritningar och beräkning av landskapets respektive kommunernas slutliga kostnadsandelar finns
till påseende i landstingets kansli.
För att under byggnadstiden på ett så ändamånsenligt sätt som
möjligt kunna upprätthålla sjukhusets verksamhet har underhandlingar förts med Ålands folkhälsoförbund om upphyrande
av utrymmen i Gullåsen. Då omfattningen och kostnaderna för
detta arrangemang ännu inte är helt klarlagda avser landskapsstyrelsen att äska anslag för ändamålet i ett senare
skede.
Förutom de direkta drifts- och städningskostnader för tillbyggnaden kommer kostnaderna icke i nämndvärd grad att öka
med anledning av det föreslagna projektet.
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I föreliggande förslag till tilläggsbudget har därtill intagits tilläggsanslag för underhålls- och restaureringsarbeten vid Kastelholms fornminnesområde.
Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 16.200.000
mark och balanseras dels med kommunernas andel i om- och
tillbyggnaden av lasarettsflygeln och dels med anslag för
skattefinansiell utjämning.
I och med detta tillägg har hittills under år 1986 budgeterats 505.123.442 mark.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen
får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga
följande förslag till första
tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Aland
under år 1986.

Mariehamn, den

L a n t

r å d

Finanschef

14 januari 1986

Folke Woivalin

Dan E Eriksson
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I N K 0 M S T E R

=================
Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

2.500.000

=========

==============================
25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2.500.000

10. Ålands centralsjukhus inkomster

2.500.000

9. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader

2.500.000
2.500.000

Avdelning 14
14. FINANSIERINGSINKOMSTER

"13. 700.000

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

13.700.000

==========================

==========

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning

13.700.000

Inkomsternas totalbelopp
16.200.000

U T G I F T E R

===============
Huvudtitel 25

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖR-

===========================================
VALTNINGSOMRÅDE
===============

16.000.000

==========

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden
10. ALANDS CENTRALSJUKHUS

16.000.000

75. Om- och tillbyggnad av lasarettsflygeln (r)

16.000.000
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Huvudtitel 26
26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE
=============================================~

200.000

=======

Museibyrån
33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRADE

200.000

13. Underhålls- och restaureringsarbeten (r)

200.000

Utgifternas totalbelopp
16.200.000
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D E T A L J M0 T I V E R I N G

===============================
I N K 0 MS T E R

=================

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

==============================
25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12.25.10

Alands centralsjukhus inkomster.
9. Kommunernas andelar i anläggnings- och driftskostnader.

2.500.000

(12.000.000)

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås att
av den beräknade totala kommunala kostnadsandelen om

3.450.000 mark, 2.500.000 mark upptas som

~illägg

under

momentet detta år. Uppbörden till ordinarie medel från
enskilda medel avses ske i den takt kostnaderna uppstår.

14. FINANSIERINGSINKOMSTER

==========================
01. AVRÄKNINGS- och FINANSIERINGSINKOMSTER
14.01.03

Förskott

p~

statsanslag för skattefinansiell utjämning.

(401.484.622)

13.700.000

U T G I F T E R
=========~======

25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

=========================================================
Byrån f6r hälso- och sjukvårdsärenden.

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS
25.10.75

Om- och tillbyggnad av lasarettsflygeln (r)

16.000.000

( -

(Rubriken ändrad)

)

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås under
momentet ett anslag om 16.000.000 mark.
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26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

==============================================
Museibyrån
33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE
26.33.13

Underhålls- och restaureringsarbeten (r).
200.000
Då ett fel

(2.200.000)
uppdagats i museibyråns budgetframställ-

ning för budgetåret 1986, vilket även konstateras i
finansutskottets betänkande nr 1/1985-86, har landskapsstyrelsen upptagit anslaget under detta moment
till förnyad prövning. I anledning härav föreslås
ett tillägg om 200.000 mark för att undvika en revidering av tidsplanen för Kastelholms-projektet.

