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STORA UTSKOTTETS betänkande m 6/1956 med an
ledning av landstingsman Helge Klingbergs lag
motion angående landskapslag om driftskostnader
na vid särskilda hälso- och sjukvårdsinrättnin
gar i lands~;:apet Ålande (m 3/1955) 

Landstinget, som fått mottaga l'.:'.:;-· och ekonomiutskottets i ärendet 
avgivna betänkan,de, har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtandee-

Stora utskottet har visserligen samma uppf ~ttning som lag- och ekonc
miutskottet angående den önskvärda gängen vid genomförande av en så be
tydelsefull lagstiftning som den förestående, men då stora utskottet 
konstaterat att någon åtgärd från landskapsstyrelsens sida knappast är 
att vänta åtminstone inom den närmaste framtiden har stora utskottets 
majoritet beslutat, att med avvikelse från lag- och ekonomiutskottets 
förslag, för landstinget föreslå antagande av en landskapslag i enlighet 
med motionens principo 

Minoriteten inom utskottet har däremot ansett att lag- Gch ekonomi
uti.::kottets betänkande borde oförändrat godkännas.,. 

~edan store utskottet sålunda i princip be Slutat gå in för att bered·. 
l r_.gn:otionen har utskottet hört vicetalman Evald Häggblom och vieehärads·
hövding M. Isaksson. 

Vicetalman Häggblom tillstyrkte i sitt yttrande inför utskottet en 
lagstiftningienligbet med pr~ncipen i landstingsmaµ Klingbargs motion~ 
Vicetalman Häggblom skulle visserligen i likhet med lag- och ekonomi
utskottets givna betänkande sett att en framställning legat till grund 
för denna lagstiftning, men då en d~lik framställning icke synes vara 
att förvänta och icke heller torde ::mL1;: framtvingas, ansåg han den av 
majoriteten i stora utskottet omf2t-~:::J.de uppfattningen vara fullt moti
verad under dessa omständigheter. 

Vicehäradshövding Isaksson framhöll åter att de nödvändiga förut
sättningarna för ett ställningstagande till sjukvårdekostna~sfrågan sak
nades, sålänge kommunalbeskattningslagen var obehandlad. Först sedan 
man tagit slutlig ställning till beskattningslagen vore man i tillfälle 
att-pröva om den i 1954 års utredning förutsatta lagstiftningsrätten 
borde utnyttjas på grund av den nya skattörefördelning• som kommunal
skattelogen medfört. Endast om man är tillfredsställd med möjligheterna 
att erhålla en rätt~is kostnadsfördelning borde man gå in för att av
gc:c en lagstiftningsfråga sådan som den föreliggande. Vide.re påpekade 
h, n !Je hovet av u tt komplettera kostnadsuppgifterna i 1954 års utrednint_ 
särskilt med hänsyn till den nya kostnadsfördelningen mellan stat och 
kommuner, som blir en följd av rikets nya sjukhuslag (FFS 49/1956)c Ur 
dassa synpunkter ansåg han att lag- och ekonomiutskottets betänkande 
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~ 9/1955 med där ingåemdo motiveringar och klämmar fortfarande ägde sin 

giltigheto 
Stora utskottets majoritet fann icke anledning till ändring av sin i 

ärendet tidigare fattade ståndpunkt, varför utskottet beslöt till grund 
för sin behandling av ärendet lägga i ingressen nämnda motiono 

Vad sedan behovet av en omfördelning av sjukvärdskostnaderna beträf ~ 
far omfattar utskottet de synpunkter~ som i dåvarande landstingsman 
Evald Hä.ggbloms moflgs hemställning~motion av den 6 mars 1954 anföraso 

Utskottet upprepar även ett i ärendets t~. C. "'_g c~r~ .. behandling citerat 
yttrande i lagberedningens förslag av år 19308 "Självstyrelse av högre 
ordning möjliggör en utjämning av den ekonomiska tunga, som den allt 
effektivare förvaltningsverksamheten medför. Även ur denna synpunkt är 
det mera ändamälsen&igt, att särskilda uppgifter övertagas av större 
självstyrelseområden än kommunerna~"· 

Beträffande lagstiftningskompetensen anser utskottet att bestämmande-· 
rätten om fördelningen av ccntralsjukhuskostnaderna ostridigt tillhör 
l8ndstinget. Angående landskapets rätt att anordna tuberkulosvården på 
fi·å11 i riket avvikande sätt synes förordningen av den 15 september 1950 
ci.... ~-·. 1L1ring av förordningen den 8 februari 1945 angående ordnande av de 
1~1 f .ltningsgrenar, som hänföra sig till hälso- och sjukvården inom 
lc~dsk~pet Åland, icke ställa hinder i vägen. I § 13 momo 4 av sagda 
förordning (32/50) säges bloaoa "Få landskapet ankommer att ordna arbe
tet för tuberkulosens bekämpande inom tuberkulosdistrikto --- De i rikets 
tuberkulosla5 förutsatta förvaltningsuppgifter, som handhavas av kommun 
eller kom.nu4nalf~rbund överföras på landskapsnämnden ---~ I övrigt lända 
bestämmelserna i rikets tuberkuloslagstiftning till efterrättelse i till
lämpliga delar, och skall harvid sä:.:·skilt/iakttagas att landskaps~uber
kulosf'örvaltning bör motsvara de ki--:...v t>taten i förebyggande syfte aktar 
nödigt uppställa vid tuberkulosens bel-cämpande." Dessa stadganden komma 
icke att stå i strid med en landskapslagstiftning, som ändrar fördelnin~ 
gen av kostnaderna kommunerna emellan. Rikets huvudintresse anges tydligt 
vara det, att tuberkulosvården här står på åtminstone samma nivå som i 
riket .. Dessutom hör den vanliga kompenseringsregeln gälla, nämligen 
att riket bidrar till kostnaderna i skälig proportion. 

Vid detaljbehandlingen av motionen har stora utskottet funnit skäl 
8tt begränsa lagens giltighetstid till åren 1958-1960 för att saken 
sk~:.1 1 bliva upptagen till förnyad . prövning, sedan erfarenhet om verk·
n~.'l:~ .r·.10. av såväl denna lag som av den nya kommunalskattelagen vunnits ~ 

t 1'1c l;..' •.. ens 3 § har utskottet icke kunnat omfatta. Självklart är att land
sl:. _. L .:;tyrelsen även efter denna lags ikraftträdande äger befogenht::t att 
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i s t öd av centralsjukhuslagen bevilja kommuner i svag ekonomisk ställ
n~·~ål{{Il.~rhålls- och driftskostnaderna vid centralsjukhuset. Som ny 
3 § har utskottet ansett nödigt föreslå införande av bestämmelse om ut
färdande av f örordningo 

Med hänvisning till vad ovan sa__,ts 1ör~slår stora utskottet vördsamt 
att Landotinbet ville antaga föleande 

L a ri d s k a p s l a g 

om fördelning av driftskostnaderna vid särskilda hälso- och sjukvårds-
inrättningar i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgasa 
l §e 

Med avvikelse från vad därom särskilt stadgas skola de kostnader för 
underhåll och drift samt vårdbidrag, vilka skola erläggas av kommunerna 
för förvaltningsåren 1957, 1958 och 1959 beträffande Ålands centralsjuk
hus, Ålands centralsanatorium och Ålands tuberkulosbyrä bestridas med 
l ·. ~dskapet !lands enskilda medel. 

2 §. 
} 'fö: de kostnader, som landskapet enligt 1 § övertager, äger kommun 

ersätta landskapet i proportion till kommunens skattöreantal jämfört 
med sammanlagda antalet kommunala skattören i landskapet för motsvarande 
år. 

Till dess kommunaltaxeringens resultat föreligger kan landskapssty
relsen förskottsvis inf'ordra kommunalt bidrag enligt närmast föregående 
ära taxeringsresultato 

3 J~ 
Landskapsstyrelsen kan vid behov genom landskapsförordning utfärda 

närmare bestämllielser angående tillämpningen av denna landskapslago ____ ........,_ __ 

Mariehamn den 1956. 
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Curt Carlsson 

l~ .:.irvarande i utskottets ordföranden Harry Johanssont v'> ordföranden 
Hugo Eli'sberg, ledamöterna Gunhild Berglund, Sigurd Danielsson, Gustav 
Ek, Gustav Jansson, Sven Lindholm, Einar Sundin, Bertel Söderlund, Wil
helm Wilen. samt vid två sammanträden i stället för Lindholm suppleant en 
Rickard Lindratho 


