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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

16/ 1984-85 med anledning av ltm Anders Jo

hanssons hemställningsmotion till landskaps

styrelsen om införande av en budgetpraxis 

för inrättningar och funktioner, där kommu

nerna deltar i kostnaderna så att totalsam

manställningar över budgetförslagen uppgörs 

inför remissbehandlingen i kommunerna. 

Landstinget har den 22 mars 1985 in begärt finansutskottets utlåtande över motionen. 

Utskottet, som i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson och kommunsekreteraren 

Karl-Erik Tuominen får med anledning härav anföra följande. 

Motionären anser att de handlingar som landskapsstyrelsen utsänder till kommunerna i 

samband med att budgetförslagen för de olika inrättningar i vars finansiering kommuner

na deltar är bristfälliga och att kommunerna har svårigheter med att fä någon 

helhetsbild av kostnaderna. I motionen föreslås därför att en totalsammanställning över 

budgetförslagen skulle uppgöras och tillställas kommunerna i samband med att 

budgetförslagen remitteras tilJ kommunerna. 

För närvarande går uppgörandet av budgeter för landskapsinrättningar där kommunerna 

deltar i kostnaderna till så att inrättningarna uppgör budgetförslag som sedan inskickas 

till den byrå vid centrala ämbetsverket som inrättningen underlyder. Förslagen skall vara 

byråerna tillhanda i så god tid att de kan överlämnas till budgetbyrån före den 15 juni. 

De olika inrättningarna skickar dessutom budgetförslagen på remiss till kommunerna. 

Beträffande inbegärandet av remissvaren finns olika praxis. I vissa fall inkommer svaren 

t111 inrättningen, i andra fall till den byrå som inrättningen underlyder eller till 

budgetbyrån. 

För att den i motionen efterlysta totala sammanställningen skulle ge en tilJräcklig 

helhetsbild krävs enligt utskottets åsikt att de kommunala andelarna uträknas särskilt för 

varje kommun, att verksamhetens volymökning eller -minskning finns klart angiven samt 

att alla inrättningars budgeter tidsmässigt koordineras. Att landskapsstyrelsen uppgör en 

sådan sammanställning över sina inrättningars budgeter är dock inte tillräckligt för att 

erhålla en helhetsbild, utan i så fall måste också de inrättningar som upprätthålls av 

olika kommunalförbund (t.ex. AI. folkhälsoförbund och Al. mentalvårdsförbund) medtas. 



Finansutskottet har kunnat konstatera att de stora svårigheter det skulle innebära att 

åstadkomma en totalsammanställning inte gör det möjligt att bifalla motionen, men 

anser det vara ändamålsenligt att landskapsstyrelsen vidtar vissa åtgärder i syfte att 

förenkla remissbehandlingen för kommunerna. Enligt utskottets åsikt bör de olika 

inrättningarnas budgetförslag utskickas centralt från landskapsstyrelsen till 

kommunerna och remissvaren bör likaså inbegäras till landskapsstyrelsen. Vidare bör 

landskapsstyrelsen enligt utskottets åsikt medverka till att kommunalförbundens 

budgeter också remitteras till kommunerna vid samma tidpunkt som 

landskapsinrättningarnas. I sammanhanget kan även nämnas att avsikten är att samtliga 

budgeter för de inrättningr som underlyder utbildningsavdelningen inför 1986 års budget 

skall utskickas centralt från avdelningen till kommunerna. Den nu föreslagna ändringen 

av remissförfarandet innebär troligen också att landskapsstyrelsen måste se över de olika 

tidsfrister som gäller för inlämnande av budgetförslag respektive remissvar. I 

sammanhanget kan också nämnas att även om en totalsammanställning skulle uppgöras så 

skulle den inte kunna bli särskilt tillförlitlig eftersom de uppgifter som skall ligga till 
I 

grund för kostnadsfördelningarna inte föreligger vid budgeternas uppgörande. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 23 april 1985. 

att Landstinget med förkastande av hem

ställningsmotionen bringar betänkandets 

motivering till landskapsstyrelsens känne

dom. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare. 

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

ledamöt. Lundberg, Sundblom och Tuominen. 
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