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SAMMANFATTNING
Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att för landskapet Åland antas en första tilläggsbudget till
ordinarie årsstaten för år 1993 innebärande en nettobesparing om 14.602.000 mark.
Utskottets förslag
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Detaljmotivering

UTGIFfER
27.Ht

05. SYSSELSÄITNINGENS FRÄMJANDE

27.05.77

Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen (F)
För att möjliggöra förberedande åtgärder för det s.k. sjöfartskvarteret i
Mariehamn och ett jakt- och fiskemuseum i Eckerö föreslår
landskapsstyrelsen att ett tilläggsanslag om 250.000 mark upptas.
Finansutskottet kan för sin del omfatta förslaget, men endast under den
förutsättningen att landskapsstyrelsen inte ikläder sig ett huvudmannaskap
för någondera projekten. Vidare anser utskottet att det redan nu måste
fastslås att landskapsstyrelsen inte har för avsikt att delta i de framtida
driftsutgifterna.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 26 april 1993 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört skogsbruksingenjören Torbjörn Enqvist, finanschefen Dan E.
Eriksson, vicelantrådet Harriet Lindeman, landskapsagronomen Henry Lindström och
byråchefen Harry Sjölund.
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I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Magnus Lundberg,
viceordföranden Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund.
Ledamoten Sjölund har fogat skriftlig reservation till betänkandet.

UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att lagtinget godkänner landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till
ordinarie årsstaten för landskapet
Åland under år 1993.
Mariehamn den 27 april 1993

Ordförande

Magnus Lundberg

Sekreterare

Elisabeth Naucler

RESERVATION
Det största samhällsproblemet på Åland idag är den dåliga
sysselsättningssituationen, som hotar att förvärras efter
sommaren 1993. Det viktigaste nu inom landskapet är att se
till att bibehålla de arbetsplatser som finns, att skapa ny
sysselsättning, men framför allt att ingjuta framtidstro hos
våra ungdomar och uppmana dem att "våga själva". Till den
delen hänvisar jag till liberalernas tiopunktsprogram om
sysselsättningen, som skall ses som en början på en rad konkreta förslag att förbättra sysselsättningen.
I landskapsstyrelsens första tilläggsbudget är greppet över
sysselsättningsfårgorna alltför passivt. En snabb kalkyl ger
vid handen, att landskapsstyrelsen föreslår en minskning av
anslagen att främja företagsamheten med 2.500.000 mk, och en
ökning inom samma sektor med 2. 750. 000 mk. Av ökningen är
1.000.000 mk avsett att täcka kreditförluster, vilket i sig är
befogat, men som inte tillför nya resurser.
Den största enskilda posten inom sektorn är en höjning av
arbetslöshetsunderstödet med 4.000.000 mk. Samtidigt har landskapsstyrelsen inte alls tillfört några nya resurser till den
överbelastade arbetsförmedlingen och yrkesvägledningen. Tvärtom finns det risker för att inarbetade vikarier kommer att
friställas när ordinarie tjänsteinnehavare återkommer. Enligt
min uppfattning vore det skäl att förstärka i första hand
arbetsförmedlingen med 2-4 personer, men även yrkesvägledningen. Detta behöver inte innebära nya tjänster, utan kan
säkerligen skötas med resursöverföringar inom landskapsstyrelsens ämbetsverk.
En avsevärt fylligare presentation av vad landskapsstyrelsen
avser att göra för att förbättra sysselsättningen hade varit
påkallad i tilläggsbudgeten, och det hade gärna även fått
synas i sifferstaten.
I tilläggsbudgeten föreslås att åtgärder vidtas för en omorganisation av skogsbruksbyrån. I och för sig ligger de föreslagna åtgärderna i linje med vad finansutskottet uttalade i
samband med den ordinarie budgeten för 1993. Däremot har handläggningen av ärendet och förslagen till åtgärder tillkommit
över huvudet på byråns personal, som inte alls varit inkopplad. Detta står i strid med modern personalpolitik, vilket det
vore på tiden att också landskapsstyrelsen skulle lära sig.
När det gäller den föreslagna överföringen av uppgifter till
Ålands skogsvårdsförening förutsätts att landskapslagen om
skogsvårdsföreningar följs, vilket innebär att överföringen
kan ske endast vid ingången av ett kalenderår.

2.
26.40
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
26.40.30 Landskapsandel för kommunala bibliotek
Föreslås att besparingen om 210.000 mk utgår.
Det f ösämrade sysselsättningsläget i vårt samhälle
har lett till att besöks- och lånefrekvensen på våra
bibliotek ökat kraftigt. I det läget är det inte en
riktig åtgärd att skära i bibliotekens verksamhet.

Mariehamn den 28 april 1993
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