
1984-85 L t - Ls framst. nr 32 - I tb OM 1985 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

12/1984-85 med 

landskapsstyrelsens 

anledning 

framställning 

av 

till 

landstinget med förslag till första tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet Åland 

under år 1985. 

Landstinget har den 29 mars 1985 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, överbyggmästa

ren Olof Dahlgren, jakt- och naturvårdskonsulenten Jens Harberg, socialchefen Bengt 

Linde, t.f. kanslichefen Göran Lindholm och landstingssekreteraren Lars Ingmar Johans

son, får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering. 

UTGIFTER 

22 Ht. 02. LAGBEREDNINGEN 

22.02.01 Avlöningar (f). 

I landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för 1985 föreslogs i 

allmänna motiveringen möjlighet till viss övergång till avtalslöner inom 

landskapsförvaltningen. Finansutskottet ställde sig i sin behandling kritiskt 

till förslaget, men angav specifikt för lagberedningens del att 

landskapsstyrelsen där som en lösning på den på avdelningen 

otillfredsställande arbetssituationen, kunde överväga "som en av åtgärderna 

att ombilda någon av de nuvarande tjänsterna vid lagberedningen till 

a vtalst jänst". 

Landskapsstyrelsen föreslår nu att en ny tjänst med avtalslön i löneklass S 22 

skulle inrättas. De nuvarande tjänsterna, lagberedningschef i A 26, lagbered

ningssekreterare i A 22 och extra lagberedningssekreterare i A 22, skulle 

kvarstå. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen med inplaceringen av 

tjänsten i 1öneklass S 22, angett nedre gränsen för avlöningen till A 22, men 

att den slutliga lönen bestäms av landskapsstyrelsen. 

Finansutskottet finner arrangemanget motiverat, mot bakgrund av vad 

utskottet tidigare uttalat, men föreslår att den nya avtalstjänsten besätts för 

en begränsad tid, varefter formerna för en permanent lösning av bemanningen 

på lagberedningen förs till slutligt avgörande. 



27 Ht. 30. MILJÖ V ÅR DEN 

27.30.77 Anläggande av hamnpir på Björkör (r). 

Finansutskottet besökte sommaren 1984 Björkör, särgranskade äskandet på 

280.000 mark för piren i samband med behandlingen av ordinarie årsstaten för 

1985 och har nu ytterligare granskat såväl ändamålsenligheten som den 

praktiska lösningen. Utskottet konstaterar att pirbygget i föreslagen 

omfattning och på basen av inkomna anbud bör bedömas i ett tidsperspektiv 

på flera tiotal år och att därmed andra och billigare alternativ för skyddande 

av hamnen på Björkör inte kan anses vara ändamålsenliga i jämförelse med 

den nu föreslagna lösningen med en gedigen träkonstruktion med stenfyllda 

brokistor och möjlighet till skyddad hamnplats för ett flertal båtar samtidigt, 

för vilket behov föreligger. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 april 1985. 

att landstinget antar landskapsstyrelsens 

förslag till första tillägg till ordinatie års

staten för landskapet Åland under år 1985 

och bemyndigar landskapsstyrelsen att uppta 

för årsstatens genomförande erforderliga 

lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. R. Jansson, v.ordf. O.Jansson, 

ledamöt. Lundberg och Sundblom. 


