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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 21/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till tredje 

tillägg tHl ordinarie årssta ten för 

landskapet Åland under år 1986. 

Landstinget har den 26 september 1986 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

frarnställningen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, finansche

fen Dan E. Eriksson, verksamhets1edaren vid A!ands Sjöräddningssällskap r.f. Klas 

Eriksson, ordföranden i Alands Sjörä.ddningssäUskap r.f. Hans Joelsson och över

ingenjören Anders Lindholm, får med anledning härav anföra följande. 

Finansutskottet har med anledning av de ändringar som korrigerat 

te t pä statsanslaget för den skattefinansieUa utjämningen så att budgeten balanse-· 

rar. 

Detalj motivering 

INKOMSTER 

12 Avd. 22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12.22 .07. Inkomst frän försäljning av tjänstebåt. (- 250.000). 

Med hänvisning tilJ vad under 22.05.96 anförs föreslås att den under 

momentet upptagna inkomsten om 250.000 mark utgår. 

UTGIFTER 

22 Ht. 05. LANDSKAPSSTYRELSENS 

22.05.96 (~,ifomentet 

(- 900.000) 

Under momentet föreslås ett anslag om 900.000 mark att som 

andel i en ny båt som skulle ägas gemensamt med 

sällskap och användas som sjöräddnings- och tjänstebåt. Finansutskottet 
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behandlade i samband med en hemställningsmotion (Hemst.mot.nr 

87/1983-84) frågan om anskaffande av en snabb räddningsbät till Alands 

sjöräddningssäHskap. I det sammanhanget konstaterade utskottet 

(Fu.bet.nr 24/1983-84) att lagstiftningen om räddningsväsendet måste 

anses falla inom landstingets behörighet, men att någon särsklld land

skapslagstiftning på området eller någon överenskommelseförordning 

som reglerar vem som i praktiken skall handha räddningsverksamheten 

inte finns. Sjöräddningen handhas i landskapet i huvudsak av sjöbevak

ningen och av den friviHiga räddningsorganisationen Ålands sjörädd

ningssällskap. Utskottet redogjorde också för de olika principer man 

arbetar efter. På grund av de många oklarheterna ansåg finansutskottet 

"att sjöräddningsverksamheten bör bli föremål för en totalgenomgång 

och att det uppgörs förslag tiU en he!hetslösnlng för av 

sjöräddningen i landskapet. Först därefter bör man ta ställning till vilka 

nyanskaffningar som skall göras och hur resurserna skall fördelas. 

Förutom en total kartläggning av den här föreslagna typen bör iand

skapsstyrelsen undersöka behovet av en överenskommelseförordning på 

området, så att gränsdragningarna blir klarare än vad nu är fallet". 

Utskottet vidhåller denna sin ståndpunkt, men anser att frågan på grund 

av förslaget om en kombinerad räddnings- och tjänstebåt fått nya 

dimensioner som bör beaktas vid utredningen. Hit hör närmast vilka 

olika kombinationsmöjligheter 1 användningen som kan tänkas fungera i 

praktiken. Utskottet ställer sig för sin del tveksamt till kombinationen 

tjänstebåt/räddningsbåt, eftersom landskapets behov av båt för sina 

gästbesök är störst under sommaren då också de flesta båtturisterna 

besöker landskapet och således är den tid då sjöräddningssällskapet har 

störst behov av en snabbgående båt. Landskapsstyrelsen bör även 

undersöka andra kombinationslösningar som skulle passa bättre ihop 

med tjänstebåtens användning. Vidare anser utskottet att ändamålsen

ligheten av ett samägande i enlighet rned vad som föreslås l 

ningen inte utretts tiHräddigt. 

Enligt framställningen skuHe den nuvarande tjänstebåten säljas. Utskot~· 

tet har funnit att det förslaget inte beretts på ett tillfredsställande 

sätt, bl.a. saknas helt förslag tiH hur förvaltningens behov av 

arbets-/tjänstebåt skall tillgodoses. 
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Finansutskottet anser slutligen att frågan är av sådan vikt att den bör 

avgöras i samband med ordinarie budgetering. Detta understryks också 

av att det under ärendets behandling i finansutskottet framkommit att 

Sjöräddningssällskapets del av finansieringen inte kommer att påverkas 

l negativ riktning av att frågan avgörs först vid årsskiftet, Anslaget 

föreslås således i sin helhet utgå. 

28 Ht. 02. VÄGAR 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r! 

Under momentet föreslås 1.700.000 mark upptagna för ett nytt färjfäs~ 

te i Svinö. För samma projekt har tidigare, i samband med ordinarie 

budget, budgeterats 1.500.000 mark. Till grund för föreliggande kost·~ 

nadsberäknlng finns en utredning med olika förslag ti11 lösningar. 

Finansutskottet anser att sådana utredningar bör göras i samband med 

beredningen av ärenden, och anser det vara oacceptabelt att de 

föreläggs landstinget först i samband med tiUäggsbudgeterlng, 

tet har på detta sätt kommit att undandras möjligheten till en relevant 

kostnadsprövning före arbetets igångsättande. 

---------

Med hänvisning til! det anförda fär utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget antar förslaget till 

tredje tillägg tHl ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1986 

med följande ändringar. 

styrelsens 

förslag 

skottets 

Avdelning 12 

i 2. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

07. Inkomst från försäljning av tjänstebåt 

264.700 

250.000 

förslag 

14.700 
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Avdelning 14 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott pä statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 22 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

96. Andel i anskaffande av sjöräddningsbåt/ 

tjänstebåt (r). 

Utgifternas totalbelopp 

'.Vtariehamn den 29 september 1986. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

11.536.900 

11.536.900 

11.801.600 

944.000 

900.000 

900.000 

11. 801. 600 

Elisabeth 

sekreterare 

10. 

10.886.900 

10.886.900 

10. 90L 600 

10. 901. 600 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 




