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FINANSUTSKOTTES BETÄNKANDE 

nt': 2/1990-91 :med anledning av ltm 

La:sse WiklOfs· m.fl: ·heinställningsmo

tion till landskapsstyrelseri oin: en de

centraliser ingspoli tik inom den offent

liga sektorn. 

Landstinget har den 26 mars 1990 inbegärt finansutskottets utlåtande över ·motio

nen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, fär med anledning 

härav anföra följande. 

J motionen 'sägs att landskapsstyrelsen på ett aktivare sätt än för närvarande borde 

medverka i det regionalpolitiska arbetet genom att bl.a. överväga utlokalisering av 

delar av den offentliga sektorn till raridkommuner och skärgården. 

Utskottet konstaterade vid behandlingen av hemställningsmotion nr 18/ 1988-89 (Fu 

bet.nr 1988-89) angående utlokalisering av jordbruksbyrån till Ålands lantmanna

skola att en utlokalisering skulle innebära att byrån avskiljdes från den övriga 

förvaltningen och på så sätt skulle förlora de fördelar som är förknippade med att 

finnas i Självstyrelsegården och kunna ta del av den gemensamma servicen som 

finns i huset. Vidare konstaterades att kontakten med andra enheter skulle 

försvåras. Det största problemet angavs dock vara den försämring det skulle 

innebära för allmänheten, eftersom de som besöker Självstyrelsegården ofta har 

ärenden även till andra enheter och/eller även planerat att uträtta andra ärenden i 

staden. De anförda skälen torde gälla även vid utlokalisering av andra enheter inom 

förvaltningen varför-utskottet inte generellt kan förorda en utlokalisering av delar 

av förvaltningen. Enligt utskottet måste förvaltningen alltid utgå från medborgar

nas behov av service. 

Såsom påpekas i motionen anger landskapsstyrelsen i sitt handlingsprogram att den 

stöder åtgärder för att utlokalisera de.tar av den offentliga sektorns arbetsplatser 

under förutsättning att servicen till allmänheten inte försämras och att verksamhe

ten gynnas därav. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen hittills i de fall där 

utlokalisering övervägts kommit fram till att det skulle innebära en försämrad 

service för allmänheten. 

Enligt utskottets mening är det viktigt att · en utlokalisering inte sker för 

utlokaliserandets egen skull utan för att det kan ånses gynna såväl allmänhet som; 
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verksamhet. Utskottet önskar dock betona vikten av att landskapsstyrelsen vid 

tillsättandet ay nya tjänster eller i.nrä.ttandet av nya funktioner inom den offentliga 

sektorn överväger huvuvida en utlokalisering kan anses ändamålsenlig och önskvärd 

och härvid sä,r;skilt beakta behovet av arbetsplatser i randkommuner och skärgår-

den. . ~ ,. -
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Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt och anser att motionen borde ha 

godkänts. 
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lancistinget med förkastande av 

hemställningsmotionen. :-bringar betän

kandets mqtivering ··till landskaps~ty

relsens kännedom • 

.. Mariehamn den 8 november l.990 
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På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

_ ordförande 

Carina Stran_d. 

sekreterar('. .. 

Närvarande vid_ ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföp~nden Sundb~om samt ledamöterna Lindbom, Tuominen P~p Olofsson. 


