
1985-86 L t - Ls medd.nr 2 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 14/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens meddelande till lands

tinget angående utarbetad översikt av 

landskapet Alands hushållning åren 

1986-1990 för ordinarie och extraordi

narie medel. 

Landstinget har den 24 april 1986 inbegärt finansutskottets yttrande över med

delandet. Utskottet, som i ärendet hört vicelantrådet Gunnevi Nordman, finans

chefen Dan E. Eriksson, landskapsstyrelseledamoten Christer Jansson, utbildnings

chefen Börje Karlsson, överingenjören Anders Lindholm, fiskeriintendenten Carl 

Storå och landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf, får med anledning härav anföra 

följande. 

MÅLSÄTTNING OCH STRATEGIER 

Utveckling av landskapsförvaltningen 

Finansutskottet har vid behandlingen av föreliggande översikt valt att särskilt 

fästa uppmärksamhet vid lantrådets och Iandskapsstyrelseledamöternas arbete och 

grunderna härför samt organiseringen av arbetet ino,n centrala ämbets\·erket. 

Arbetet inom Jandskapsstyrelsen och landskapsförvd1tningen regleras i b!.a. land

skapslagen om Ålands landskapsstyrelse (f./.2/71) och landskapslagen om landskapet 

Ålands centrala ämbetsverk (25/73) varav särskilt den senare är i stort behov av 

Ö\'ersyn. Utskottet har här noterat att en framställning i ärendet är att vänta efter 

att den kommitte som nu utreder frågan om införande av parlamentarism har 

avlämnat sitt betänkande. 

Först och främst har utskottet kunnat konstatera att både landskapsstyrelsens 

medlemmar och tjänstemännen inom förvaltningen anser att arbetsbördan ökat 

orimligt med en därav följande tidsbrist vid både beredning och beslutsfattande 

vilket upplevs som särskilt problematiskt. Detta har i sin tur lett till att det från 

tjänstemännens sida äskats om ett orimligt stort antal nya tjänster under översik

tens planperiod. Avsikten är att listan skall ange tjänstemännens önskemål över 

personalförändringar åren 1987-1990, men de stora kraven på personalökningar kan 

också sägas spegla den oro som många inom verket känner för sin egen och 

underlydandes arbetssituation. Finansutskottet vill därför framhålla det väsentliga 
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i att åtgärder vidtas för att förbättra arbetssituationen för både landskapsstyrel

sens medlemmar och tjänstemännen så att de så långt möjligt kan handha de 

förvaltningsuppgifter som de ålagts utan en utökning av antalet tjänster eller en 

betydande utvidgning av utrymmen. 

Bland de åtgärder som härför måste vidtas skall först nämnas förbättrande av 

riktlinjerna för tjänstemännens arbete. Det är för närvarande i många fall oklart 

vilka ramar som gäller för arbetet och hur arbetsuppgifterna skall prioriteras. Som 

exempel kan särskilt nämnas bristen på ramar för den off entJiga sektorns expansion 

vid uppgörandet av personalplanen, klarare riktlinjer för satsningen på service 

gentemot allmänheten och direktiv som möjliggör uppgörande av en innehållsmäs

sigt enhetligare långtidsbudget. Således bör landskapsstyrelsen uppgöra övergripan

de riktlinjer och generella ramar för förvaltningens utveckling. 

Förutom att utarbeta klara direktiv för arbetet inom Jandskapsförvaltningen bör en 

alJmän översyn av sammansättningen inom förvaltningen göras. Det råder enligt 

utskottets åsikt en dålig anpassning tHl de krav på personalen som den senare 

tidens utveckling inneburit. Detta gäller särskilt flera fall av tjänstemän i ansvarig 

stäJJning. Här är det viktigt att det sker en attitydförändring vad gäller möjlighe

ten till omplacering av dessa tjänstemän, även om detta i vissa fall skuHe 

förutsätta lagändringar. Vidare bör krav kunna ställas på en ökad styrning från 

avdelningschefernas sida så att ansvaret för totalplaneringen inom avdelningen 

åvilar dem. En förutsättning härför är i många fall en särskild målinriktad 

utbildning i ledarskapsfrågor. 

Flera av de viktigaste åtgärderna förutsätter, som redan delvis nämnts, lagänd

ringar medan ett stort antal åtgärder kan vidtas inom ramen för gällande 

bestämmelser. Bland de frågor vilka utskottet kunnat konstatera att upplevs som 

särskilt besvärliga finns frågan om lantrådets roll som högste ansvarig att leda och 

utöva tillsynen över det centrala ämbetsverket och landskapets förvaltning i övrigt, 

enligt 3 § 1andskaps1agen om Aiands 1andskapsstyrelse, och förhållandet till 

landskapsstyre1seledamöterna som Ö\'ersinseende över en viss avdelning eller byrå i 

enlighet med 22 § nämnda lag. Lantrådets ställning är således ganska klart 

definierad i lagen medan ledamöternas ansvarsområden är mer diffusa delvis på 

grund av den osäkerhet beträffande systemet som rådde vid dess införande och 

vilket avspeglar sig i formuleringarna samt den utveckling som därefter skett. 

Större förändringar förutsätter ändringar av ifrågavarande Jag, men det är utskot

tets uppfattning att vissa åtgärder i syfte att förbättra arbetssituationen inom 
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centrala ämbetsverket kan vidtas redan nu. Viktigt är här att landskapsstyrelsen 

först tar itu med att reda ut frågan inom kollegiet och därefter, inom ramen för 

vad den gällande lagen ger utryrnme för, gentemot förvaltningen. Utskottet vill 

härvid dock framhålla att lantrådet har det Ö\'ergripande ansvaret. 

Som tidigare påpekats upplevs tidsbristen som ett stort problem av både tjänste

män och poHtiker inom landskapsstyrelsen, detta trots att antalet pleniföredrag

ningar under de senaste fem åren legat på en oförändrad nivå. En förklaring härtill 

är förmedlingen den ökade politiseringen, vilket lett till att beredningen och 

beslutsfattandet tar längre tid i anspråk. Utskottet finner det därför särskilt 

angeläget att arbetet rationaliseras, vilket bäst torde kunna åstadkommas genom 

bättre planering, utarbetande av politiska direktiv och genom att de stora 

linjefrågorna ägnas större uppmärksamhet. 

I det här sammanhanget anser utskottet det också finnas utrymme för viss 

självkritik från landstingets sida och vill påminna utskotten om att det vid 

hemställningar till !andskapsstyrelsen om vidtagande av åtgärder samtidigt görs 

en bedömning av ärendets angelägenhet, av prioriteringen i förhållande till andra 

arbetsuppgifter och av det ungefärliga behovet av resurser för uppgiftens genom

förande. 

Lagberednin~n 

Utskottet har här noterat landskapsstyrelsens uppfattning att användning av 

budgetbeslut i stället för lagstiftning bör ökas, men kan för sin del endast godta ett 

sådant förfarande i de fall allmänhetens rättssäkerhet kan anses beaktad. I stället 

föreslås lagberedningens arbete underkastat klara politiska direktiv från landskaps

styrelsens sida, som skulle effektivera arbetet med 1agstif tningen. Dessutom 

hänvisas i tillämpliga delar till vad tidigare sagts om arbetet inom centrala 

ämbetsverket. 

Social- och hä1sovårdsavd<::l!Jlngens förvaltningsområde 

Med tanke på det utrymme som sjukvårdssektorn har inom landskapets budget anser 

utskottet det vara viktigt att diskussionerna om en samordning av de nu delvis 

splittrade resurserna fortsätter. 

Näri1}gsavd~J,Lens förvaltningsområ.de_ 

Utskottet har tagit del av redogörelsen över landskapets näringspolitik och har 

härvid konstaterat att riktlinjer för näringarna framtida utveckling saknas. Endast 
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tre av huvudnäringarna, nämligen lantbruket, skogsbruket och fisket, har behand

lats. 

PERSONALPLAN 

I betänkandet över översikten av landskapets hushållning åren 1985-89 (Fu bet.nr 

18/ 1984-85) efterlyste finansutskottet en personalplan som skulle ge en rättvisande 

helhetsbild vad gäller behovet av personalökningarna, varvid föreslogs att även de 

som avses bli genomförda genom anslag skulle redovisas i planen. Så har visserligen 

skett, men däremot har landskapsstyrelsens bedömning nu utelämnats varför någon 

plan i den skepnad som utskottet då efterlyste fortfarande inte föreligger. I 

sammanhanget vill utskottet återigen understryka vikten av att återhålJsamhet 

iakttas. 

INVESTERINGSPLAN 

Ålands turisthotell 

I samband med behandlingen av översikten över föregående planperiod beslöt 

landstinget att låta det i lnvesteringsplanen ingående beloppet för utbyggande av 

turisthoteUet utgå 1 avvaktan på en utredning av frågan. Trots att någon sådan 

utredning ännu inte färdigställts har Jandskapsstyrelsen föreslagit att medel skulle 

upptas i investerlngsplanen med hänvisning till att landstinget bör avge ett 

principuttalande i frågan. Utskotteet föreslår att projektet kvarstår men anser att 

landskapsstyrelsens förslag till utökning av logikapaciteten med ca 200 rum 

förefaller överdimensionerat och anser därför att investeringsplanen bör revideras 

på denna punkt. Utskottet föreslår samtidigt att rubriken omformas så att den 

bättre överensstämmer med behoven. 

Mot beslutet har ledamoten Tuominen anmält avvikande åsikt eftersom han anser 

att landskapsstyrelsens förslag borde ha omfattats. 

Finansavdelningens förvaltningsområde 

Investeringsplanen innehåller här ett nytt anslag som inte upptogs i översikten för 

föregående planperiod. Utskottet anser att särskilda motiveringar bör intas i de fall 

då projekt som inte tidigare varit aktuella föreslås. 

Ålands sjömansskola 

I översikten för planperioden 1985-89 intogs en investering om 1,5 miljoner mark 

under år 1986 för en verkstadstiUbyggnad vid Ålands sjömansskola. Dessutom hade 

500.000 mark upptagits för ändamålet i tilläggsbudget under år 1985. Trots detta 
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intogs inget anslag för ändamålet i ordinarie årsstaten för år 1986. I föreliggande 

översikt upptas ett kraftigt höjt belopp, nämligen 5 miljoner mark, så fördelat att 3 

miljoner mark skulle upptas år 1987 och 2 miljoner mark år 1988. Påpekas skall här 

att ett feJ insmugit sig i landskapsstyrelsens motivering. Utskottet finner höjningen 

betydande och har för avsikt att ta slutlig stä!lning först i samband med att frågan 

förs till landstinget i samband med ordinarie årsstaten. 

Arbetsförmedlingen 

Utskottet hänvisar här till de synpunkter som angavs under rubriken finansavdel

ningens förvaltningsområde. 

Skärgårdstraf iken 

I samband med behandlingen av landskapsstyrelsens framställning (Framst.nr 

34/ 1985-86) med förslag till andra tiHägg till ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1986 konstaterade finansutskottet (Fu bet.nr 13/ 1985-86) att m/s 

Tre Måsar skulle upprätthålla trafiken på i första hand södra linjen under 

sommarhalvåret och att fartyget inte skulle avyttras utan i stället genomgå en 

klassning. Utskottet anser därför att investeringen i en ersättningsfärja för m/s 

Kökar framflyttas och föreslår att 3 miljoner mark upptas först år 1990. 

Ett skrivfel i tabellen över vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården 

har korrigerats (bil.2). 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 29 april 1986. 

att Landstinget med de i betänkandet 

anförda synpunkterna omfattar land

skapsstyrelsens översikt av landskapet 

Ålands hushållning åren 1986-1990 

samt att Landstinget beslutar över

bringa betänkandet till landskapssty

relsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 
ordförande 

Elisabeth Naucler 
sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice
ordföranden Olof Jansson -samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 



RFALINVESTERINGSPLAN AREN 1986 - 1990 (1.000 MARK) 

Projekt 

KANSLIAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE 

ALJ\NDS TURI S1HOTELL 

Utrymmen för utställningar, konferen
ser, kulturella aktiviteter och logi 

TRAFIKAVDELNINGENS FöRVALTNINGSQ'v!RJ\DE 

SKARGARDSTRAFIKEN 

Anskaffning av fartyg och färjor 

-----------

1986 1987 1988 1989 1990 

3.000 30.000 20.000 

7.950 1.500 1.700 3.000 



Projekt 

Torsholma-Lilla 

HLUTll1lelholm 

Vli.GBYGGNADS- OGI VÄGFOlIBÄTTRINGSARBETEN I SKi\RGARDEN 1986 - 1990 (1 .000 mark) 

Väglängd Totalkostnad 

6.000 

Tidigare 
budgeterat 

2.500 

1986 1987 

200 800 

Budgeterats 
1988 

1 .500 

Bilaga 2 . 

1989 1990 

1. 000 


