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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 16/1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till andra 

tillägg till ordinarie ärsstaten för 

landskapet Åland under år 1990. 

Landstinget har den 17 september 1990 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, f inansche

fen Dan E. Eriksson, överinspektören Göran Frantzen, landskapsforstmästaren Paul 

Holmfors, plantskolechefen Torbjörn Enqvist samt krögaren Harry Gruner, får med 

anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

23 Ht. 01. CENTRALFÖRVALTNING 

23.01.20 Resor {F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget, men förutsätter att landstinget i sinom tid får ta 

del av en reseberättelse i lämplig form. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

25 Ht. 06. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

25.06.30 Landskapsandel till kommu12~na för driftskostnader för sociala tjänst~ 
' 

(F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av Iandskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt och anser att tredje 

stycket i detaljmotiveringen borde ha utgått. 

25.06.31 Landskapsandel ti~l kommunerna och privata samfund för anläggnings

kostnader för sociala tjänster (R) 

Eftersom medlemskommunerna anser en renovering av De Gamlas Hem 

angelägen finner finansutskottet det motiverat att ge landskapsstyrel

sen fullmakt att godkänna projektet såsom berättigande till landskaps

andel utgående från den justerade kostnadskalkylen om totalt 

27 .628.000 mark. 
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26 Ht~ 11~ ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26~11~23 Rö-reiseverksamhet·(F-) 

Utgående från landstingets skrivning i ordinarie årsstaten för år 1990 

under moment 26.11.22 har Ålands hotell- och restaurangskola sökt och 

erhållit tillstånd till förplägningsrörelse i skolans restaurang. Utskottet 

har erfarit att skolans ledning avser att hålla restaurangen öppen för 

allmänheten torsdag - lördag under tiden 1.10 - 30.4. Utskottet önskar 

betona det angelägna i att eleverna erhåller en fullständig och allsidig 

praktik, vilket gagnar såväl eleverna som restaurangerna. 

Utskottet. vill dock samtidigt uppmana landskapsstyrelsen att noggrant 

följa med utvecklingen och om konkurrenssituationen på orten så kräver 

uppmana skolan att se över öppethållningsrutinerna. 

23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

26.23.32 Landskapsandel för grundskc;ilornas anläggningskostnader (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vördsamt 

Mariehamn den 25 september 1990 

att Landstinget antar förslaget till 

andra tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1990. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

Carina Strand 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 



RESERVATION 

23.01.20 Resor·(F) (-7.000) 

Minskning av anslaget med 7 .000 mark. 

Utskottet konstaterar att den studieresa som lantrådet och kanslichefen 

planerar genomföra till delstaten Vermont tillsammans med företräda

re för ett åländskt försäkringsbolag inte för tillfället är nödvändig. 

Den diskussion om egen beskattning för självstyrelsen som ytterligare 

trappats upp genom publicerandet av "näringslivets strategidokument" 

har ansetts vara olycklig just nu dä självstyrelsemyndigheterna samti

digt förhandlar med riksdagens olika organ för att befrämja godkännan

det av den nya självstyrelselagen. Även lantrådet har själv beklagat 

diskussionens "timeing". Ur denna synpunkt anser utskottet det inte 

vara ändamålsenligt att varken understöda eller bevilja ytterligare 

medel för den planerade resan, eftersom den då kan tolkas som 

ytterligare bevis för att självstyrelsemyndigheterna själva redan nu 

arbetar för övertagande av den egna beskattningen i strid med princi

perna i förslaget till ny självstyrelselag. 

26.23.32 Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) 

Motivering: 

Med hänvisning till reservationen i finansutskottets betänkande (Fu nr 

1/ 1989-90) enligt vilken en del av undervisningen kunde ha flyttats till 

Strandnäs högstadieskola för att minska kostnaderna konstaterar ut

skottet nu att landskapsstyrelsens begäran om utökad beviljningsrätt är 

överdimensionerad. Enligt utskottets mening har landskapsstyrelsen som 

grund för landskapsbidraget vid godkännandet av rumsprogrammet för 

en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola använt sig av en för 

generös bedömning som i slutändan leder till att landskapsmedel för 

över 600.000 mark utnyttjas mera än nödvändigt. Utskottet anser att en 

rättvis men samtidigt ändamålsenlig bedömning av utrymmesbehovet 

alltid bör läggas till grund för fastställandet av bidraget. 


