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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 33/1978-79 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till 

1) landskapslag angående ändring av 7 och 

14 §§ landskapslagen om centralsjukhus 

för landskapet Åland, och 

2) la:ndSkcpslag angående upphävande av 

landskapslagen angående gemensam ekono

misk förvaltning vid Ålands centralsjuk

hus, Ålands centalsanatoriurn och Ålands 

tuberkulosbyrå. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 

33/1978-79. 

Stora utskottet, som i ärendet hört finanschefen Åke Barnberg, socialchefen 

Bengt Linde, landskapsläkaren Lorentz Berg och lagberedningschefen Christer 

Jansson~ får vördsamt anföra följande. 

Utskottet omfattar i huvudsak landskapsstyrelsens framställning men anser att vissa 

preciseringar i fråga om sjukhusets förvaltning är behövliga. 

Sjukhusstyrelsen borde enligt utskottets mening bestå av enbart demokratiskt 

valda och sålunda politiskt ansvariga ledamöter. Chefläkaren, ekonomi

chefen och översköterskan skulle ha närvarorätt vid sjukhusstyrelsens sam

manträden och fungera som föredragande i ärenden som gäller deras respek

tive ansvarsområden. 

Utskottet omfattar lagutskottets förslag att de tre nämnda tjänsteinnehavar

na tillsammans utgör en ledningsgrupp för den omedelbara förvaltningen och 

administrationen av Ålands centralsjukhus jämte anslutna vårdinrättningar 

och att chefläkaren fungerar som ledningsgruppens ordförande. Lagutskottets 

förslag att chefläkaren ensam skulle vara ansvarig för gruppens arbete inför 

sjukhusstyrelsen, förutom i fråga om ärenden som gäller 

redovisning, kan utskottet däremot inte omfatta. Stora utskottet anser att 

chefläkaren, översköterskan och ekonomichefen skulle vara jämställda i admi

nistrativt avseende och direkt ansvariga för sina respektive verksamhets

områden gentemot sjukhusstyrelsen. Som samordnare av administrationen skulle 

chefläkaren fungera. Närmare bestämmelser härom skulle intas i reglemente. 
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De olika personalkatogoriernas representation vid sjukhusstyrelsens sam

manträden skulle tillgodoses så att vederbörande personalrepresentant i 

stöd av reglemente skulle beredas tillfälle att närvara då ärende som 

berör respektive personalgrupp behandlas. För närvarande finns det enligt 

vad utskottet erfarit ett femtontal olika personalkategorier vid centralsjukhuset. 

Arbetsplatsdemokratin bör inte saIIDilanblandas med den politiska demokratin. 

Med arbetsplatsdemokrati avses genomförandet av på demokrati och jämlikhet 

grundade funktionella och strukturella reformer inom förvaltningsenheterna. 

Målet är att trygga personalens möjligheter att påverka beslutprocessen i 

fråga om dess eget arbete, arbetssättet samt arbetssamfundet och att för

bättra utnyttjandet av materiella och iIIDilateriella resurser för att uppfylla 

samfundets målsättning. 

Personalrepresentanterna skulle sålunda inte vara medlemmar i styrelsen och 

inte heller ha ständig närvarorätt vid styrelsens sammanträden utan arbets

platsdemokratin inom sjukhuset skulle förverkligas i enlighet med bestäm

melserna härom i tjänstekollektivavtalet. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt förelägga 

landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 7 och 14 §§ landskapslagen om centralsjukhus för 

landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 7 och 14 §§ landskapslagen 

den 1 augusti 1946 om centralsjukhus för landskapet Åland (26/46),sådan 

7 §lyder i landskapslagen den 1 augusti 1954 (11/54), som följer: 

7 §. 
(1-3 mom. likasom framställningen). 

För ledningen av centralsjukhusets medicinska funktion och samordningen 

av adminstrationen utser landskapsstyrelsen till chefläkare vid central

sjukhuset för en tid av fyra år i sänder en av överläkarna som för upprätt

hållandet av befattningen erhåller ett särskilt av landskapsstyrelsen fast

ställt arvode. 

(5 och 6 mom. likasom framställningen. 

Chefläkaren, ekonomichefen och ledande översköterskan utgör tillsaIIDilans 

en ledningsgrupp för den omedelbara förvaltningen och administrationen av 

Ålands centralsjukhus jämte anslutna vårdinrättningar. Chefläkaren fungerar 

som ledningsgruppens ordförande. Chefläkaren, ekonomichefen och ledande 

översköterskan är direkt ansvariga för verksamheten inom sina respektive 
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områden gentemot sjukhusstyrelsen . 

(8 mom . som lagutskottets förslag) . 

(]. mom . likasom framställningen) . 
14 §. 

(Likasom framställningen) . 

L a n d s k a p s 1 a g 

om upphävande av landskapslagen angående gemensam ekonomisk förvaltning vid 

Ålands tentrallisjukhus , Ålands centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrå . 

(Likasom framställningen) . 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. 

Mariehamn den 4 maj 1979. 

På stora utskottets vägnar : ,,, ,.-, 
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Bja~ne Pettersson 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström , viceordföranden Boman, leda

möterna Berg, Dahlen, ·Karl Jansson, Roald Karlsson, Sanders, Söderström 

och öberg samt ersättaren Olof M. Jansson . 


