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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
! • ... J' ~~,. c • • 

nr 15/1988-89 med anledning av land-

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till fjärde 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988. 

Landstinget har den 5 april 1989 inbegärt finansutskottets utlåtande över fram

ställningen. Utskottet, som i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson, landskaps

styrelseledamoten Ragnar Erlandsson, byråingenjören Göran Holmberg och ordfö

randen i kollektivtrafikdelegationen Lars Porko, får med anledning härav anföra 

följande. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

28 Ht 18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21 Understöd !ör utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

Försöket med den av landskapet bedrivna busskollektivtrafiken under 

sju månader år 1988 visar nu på en slutlig nettokostnad uppgående till 

ca 1,5 miljoner mark. Det kan dock konstateras att en inbesparing av 

landskapsandelar till följd av sänkta skjutskostnader för främst högsta

dieeleverna kan uppskattas till knappt 400.000 mark. I sammanhanget 

kan nämnas att vissa kommuner följaktligen också gjort inbesparingar 

för skolskjutsarna. 

Utskottet är medvetet om att vissa investeringar gjorts och att 

engångskostnader som konsultarvode ingår i kostnaderna för år 1988. 

Detta måste anses försvarligt under en försöksperiod som det här rör 

sig om, men utskottet anser nu att underskottet nått en oacceptabel 

nivå och måste i väsentlig grad sänkas under år 1989. Det är därför 

med tillfredsställelse som utskottet erfarit att en arbetsgrupp tillsatts 

för att granska och utvärdera försöket med busskollektivtrafik i land

skar~t~ regi. Gruppens förslag tiH åtgärder skall framläggas inom~}Pril i 

god ti_d tills landskapsstyrelsens avtal med bussbolagen skall uppgöras på 

nytt. Det nuvarande avtalet utgår den sista maj 1989. 
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Med h?nvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 april 1989 

,, 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till fjärde tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1988. 

,•,t 

På finansutskottets vägnan 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid, ärerydets avgörande .behandling: ordföranc;len Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblomcsamt ledamöterna Lindbom, Mattsson och.Salmen. 


