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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 19/1985-86 med anledning av ltm 

Ray Söderholms m.fl. hemstäUnings

motion till landskapsstyrelsen om att 

låta en konsult analysera Iandskaps

förvaltningens utrym mesbehov. 

Landstinget har den 17 mars 1986 inbegärt finansutskottets yttrande över motio

nen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, överinspektören Göran 

Frantzen och verkställande direktören för Älands Datacentral Ab Lennart Haglund 9 

får anföra följande. 

I 'nationen förslås att en utomstående expert borde anlitas för att kartlägga 

land~,kapsstyrelsens behov av ytterligare utrymmen för verksamheten inom förvalt-

ningen. 

Finansutskottet har vid ärendets behandling kunnat konstatera att frågan är 

betydligt mera komplicerad än vad som framgår av motionen, såtillvida att 

behovet av ytterligare utrymmen är ett resultat av många underliggande faktorer 

och därmed inte i sig ett så fristående problem att frågan skulle kunna bli föremål 

för en separat utredning. I stället sammanhänger den starkt med organisationen av 

landskapsförvaltningen. Detta problem behandlades av landstinget i samband med 

IandskapsstyreJsens meddelande till landstinget angående utarbetad översikt av 

landskapet Ålands hushåJlning åren 1986-1990 för ordinarie och extraordinarie 

medel (Ls.medd.nr 2/1985-86) och belystes särskilt i finansutskottets betänkande 

(Fu.bet.nr 14/1985-86) med anledning av meddelandet. I sitt betänkande har 

finansutskottet pekat på flera åtgärder som måste vidtas för att få tHl stånd en 

lösning på problemen inom !andskapsförvaltningen och bta. säger utskottet att 

1andskapsstyrelsen bör "uppgöra övergripande riktlinjer och generella ramar för 

förvaltningens utveckling". Enligt finansutskottets åsikt måste det alltså bli fråga 

orn en total genomgång av ämbetsverkets organisation och en så omfattande 

arbetsuppgift finns det lnte kapacitet inom verket att 

bör en fristående konsult utan anknytning tiH förvaltningen anlitas. En sådan person 

kan tillföra frågan nya dimensioner om han har en bred erfarenhet från tidigare 

liknande uppdrag. Här kan nämnas att sådana utredningar genomförs kontinuerl.igt 

inom förvaltningen i både Finland och Sverige, det torde finnas 

konsulter att tillgå. En sådan genomgång av förvaltningen kan sedan ligga grund 

för den i motionen efterlysta analysen av landskapsförvaltningens utryrnmesbehov. 
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Utskottet vill här särskilt framhålla vikten av att beredningen av den nya 

landskapslagen om landskapet Ålands centrala ämbetsverk inte sker separat från 

lösningarna av förvaltningens organisation och av lokalbehovet utan att den nya 

ämbetsverkslagen bygger på de resultat som utredningen ger. Om lagförslaget förs 

till landstinget innan dessa problem lösts kan annars konsekvensen bli den motsatta, 

nämligen att utredningen måste bygga på de förutsättningar som återfinns i 

Finansutskottet anser att frågan bör behandlas med största prioritet och, i enlighet 

med vad landstinget hemställde om i samband med behandlingen av andra tilläggs

budgeten till ordinarie årsstaten för är l 986 (Framst.nr 34/ 198.5-86), "föras till 

landstinget i samband med ordinarie budgeten eller nästa långtidsbudget". 

Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 

att Landstinget förkastar hemstäl1-

ningsmotion nr 34/ 1985-86. 

Mariehamn den 26 september 1986. 

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" 


