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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 20/1987-88 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till andra 

tillägg till ordinarie årsstatcn för 

landskapet Aland under år 1988. 

har den 5 september 1988 inbcgärt finansutskottets utlåtande över 

framstä!lningcn. Utskottet har i ärendet hört finanschcfrn Dan E. Eriksson, 

avdelningschefen Olof Erland, övcrinspef...:tören Göran Frantzcn, studiesekreteraren 

vid Aiands Bildningsförbund Nina Gustavsson, verkställande direktören Erik Janzon 1 

ekonomichcfon vid Grelsby sjukhus Petter Johansson, t.f. kanslichcfon Peter 

Lindbäck, överingenjören Anders Undholm, biträdandc landskapsagronomC'n Hc'nry 

Lindström, studiesekreteraren vid Arbetarnas Bildningsförbund Inga-Britt Wirta 

samt bC'sökt Grdsby sjukhus och Hotell Arkipelag. Utskottet får i ärendet anföra 

följande. 

Detaljmotivering 

23 Ht, 09. MOTORFORDONSB YRÅN 

23,09.22. _t\n.skaff!]in&}~V r.sg!sJcrbrickor (F) 

25 HL 

25.13,32. 

I avvaktan på beslut rörande användning av registerbrickor i serien ÅLI 

omfattar utskottet förslag('t att uppta medel för den redan ibruktagna 

serien ÅLK. 

23. ALANDS TURISTHOTELL 

Finansutskottet har konstaterat att hotdlrummcns standard för närva~ 

är att en rC'novcring är nödvändig för att turisthotelfot 

skall kunna hävda sig1 främst på. den ökande konfo.rcnsmarknaden. Dä 

den nu föreslagna renoveringen heller inte, enligt vad utskottet 

inhämtat, försvårar den planerade om- och tillbyggnaden av hotellet 

har utskottet omfattat det föreslagna anslaget. 

13.MENTALVARDEN 

hnläggningskostnadcr vid Grclsby sjukhJ:!~ 

Utskottet har vid besök på Grelsby sjukhus konstaterat att ombyggna-



26 Ht. 

26.24.52. 

28 Ht. 

28.02.74. 
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den och saneringen av köksavdelningen är behövlig, bla. av sanitära 

skäl. Lokalerna och ventilationssystemet är för närvarande inte till

fredsställande ur brandsäkerhetssynpunkt, vilket även brandmyndighe

terna påtalat. En rad åtgärder avses även att vidtas för att förbättra 

arbetsmiljön och förenkla arbetet i köket. Som exempel på en sådan 

åtgärd har utskottet noterat den förbindelsegång som projekterats 

mellan köket och vårdavdelningen i intilliggande byggnad. 

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

Landskagsunderstöd för studiecirkelverksamhct (E) 

Finansutskottet omfattar det föreslagna anslaget och motiveringarna 

härför. Ledamoten Mattsson ansåg att anslaget borde höjas med 55.000 

mark och anmälde avvikande mening mot beslutet. 

02. VÄGAR 

U.Roförandc av servicebyggnader {R) 

Finansutskottet har konstaterat att omfattningen av nybyggnationen 

bestämts utgående från de normer som anges i statsrådets beslut 

angående statens arbetsplatsvård (FFS 607/81), vilka i tillämpliga 

delar tillämpas även inom landskapsförvaltningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marichamn den 9 september 1988 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till andra tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 

Aland under år 1988. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

Michael Patrickson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 


