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Vid ärendets enda behandling den 22 december 1993 har lagtinget inte oförändrat godkänt 

finansutskottets betänkande nr 3/ 1993-94 i ärendet. Detta har därför återremitterats till 

finansutskottet för fortsatt behandling. 

Allmän motivering 

Besparingsåtgarder 
Lagtinget har beslutat att det tredje stycket i avsnittet skall utgå och i stället erhålla 

följande lydelse: 

"För att inte på längre sikt hamna i en okontrollerad skuldfälla i en situation där 

inkomsterna inte ökar, anser utskottet att det är önskvärt att det i budgetförslaget under 

finansieringsinkomster upptagna finansieringslånet minskas till 15.000.000 mark. Om 

landskapsstyrelsen finner detta möjligt förutsätter utskottet att landskapsstyrelsen i början 

av budgetåret avlämnar ett förslag till tilläggsbudget till lagtinget i detta avseende 

innefattande förslag till besparingar. För att möjliggöra en mera långsiktig finanspolitik 

och klarlägga landskapets ekonomisk-politiska mål i ett längre perspektiv förutsätter 

utskottet likaså att landskapsstyrelsen i samband med presentationen av tilläggsbudgeten 

preciserar de tänkta budgetramarna för 1995, i vilka det inte skall ingå några 

finansieringslån." 

Finansutskottet har beslutat att omfatta lagtingets beslut. Beslutet har biträtts av 

ordföranden Magnus Lundberg och ledamoten Bengtz medan vice ordföranden Tuominen 

samt ledamöterna Gunnar Lundberg och Sjölund var för sig har lämnat reservationer till 

betänkandet. 

Gymnasialstadieutbildningen 
Lagtinget har beslutat att den sista meningen i avsnittets tredje stycke ("I väntan på ... 

ett vårdinstitut framflyttas") skall utgå ur betänkandet. 

Finansutskottet har beslutat att omfatta lagtingets beslut. 



Detaljmotivering 

INKOMSTER 

14 Avd. 01.A VRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.06. Finansieringslån ( + 202.000.) 

23 Ht. 

På grund av att lagtinget beslutat återinföra ett belopp om 202.000 mark 

under momentet 26.07.01. för avlöningar vid Ålands yrkesskola föreslår 

finansutskottet för balansering av budgetförslaget, att anslaget för 

finansieringslån höjs med motsvarande belopp. 

UTGIFTER 

08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 

Lagtinget har beslutat att till kapitelmotiveringen foga följande: "Som tillägg 

till den i budgeten ingående motiveringen till kapitlet förutsätter lagtinget att 

ordnings- och trafikpolisenheterna skall som tidigare vara stationerade i 
Godby." 

Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat att vidbli sitt tidigare 

beslut. Beslutet har biträtts av vice ordföranden Tuominen samt ledamöterna 

Gunnar Lundberg och Sjölund. 

25 Ht. 09. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET 

25.09.50. Understöd för ideell verksamhet 

Lagtinget har beslutat om följande tillägg till motiveringen: "Med hänvisning 

till ltm Sune Erikssons finansmotion nr 1/1993-94 föreslås en motivering med 

innebörden att 200.000 mark anslås för stödjande för cancersjuka. 11 

Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat att omfatta lagtingets 

beslut. Beslutet har biträtts av ordföranden Magnus Lundberg samt 

ledamöterna Bengtz och Sjölund. 

26 Ht. 07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

26.07.01. Avlönin~ar (F) 
Lagtinget har beslutat godkänna det i framställningen föreslagna förslaget 

anslaget (8.031.000 mark) och den därtill hörande motiveringen. 

Finansutskottet har beslutat att omfatta lagtingets beslut. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget återremitterade den 22 december 1993 ärendet till finansutskottet. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Magnus Lundberg, vice ordföranden 

Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund. 

Till betänkandet har vice ordföranden Tuominen samt ledamöterna Gunnar Lundberg och 

Sjölund lämnat reservationer. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

INKOMSTER 

att Lagtinget med anförda motiveringar antar förslaget 

till budget för landskapet Åland år 1994 utöver 

tidigare godkända ändringar enligt följande samt 

bemyndigar landskapsstyrelsen att uppta för budgetens 

genomförande erforderliga lån. 

Avdelning 14 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 688.551.000 

688.551.000 
31.441.000 

01. Avräknings- och finansieringsinkomster 

06. Finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

Mariehamn den 29 december 1993 

Ordförande Magnus Lundberg 

Sekreterare Janina Groop 

862.642.000 



RE.SERVATION 

Besparingsåtgårder 

Hänvisande till min ståndpunkt i den tidigare behandlingen, meddelar 
jag att jag varken har omfattat utskottsmajoritetens ståndpunkt i 

utskottsbetänkandet nr 3 eller kan omfatta den av en minoritet i 
lagtinget omfattade motiveringen och då jag fortsättningsvis stöder 

landskapsstyrelsens budgetförslag jämte motiveringar anser jag att 
utskottet bör stryka även den av lagtinget omfattade skrivningen. 

Mariehamn den 29 december 1993 



R E S E R V A T I 0 N 

Undertecknad fogar härmed följande reservation till 
finansutskottets andra betänkande nr 3a/1993-94 över 
landskapstyrelsens framställning nr 3/1993-94 med förslag till 
budget för landskapet Äland år 1994: 

undertecknad anser att det inte framkommit några skäl vid 
behandlingen i lagtinget av finansutskottets betänkande nr 
3/1993-94 som skulle motivera någon ändring i finansutskottets 
ursprungliga betänkande ochreserverar mig därför mot de beslut i 
finansu~skottets nya betänkande som innebär en ändring. 

Mariehamn den 29 december 1993. 

Gunnar Lundberg 



RESERVATION 

I avsnittet 11 Besparingsåtgärder" i finansutskottets betänkande 
över 1994 års budget (finansutskottets betänkande nr 3/1993-
94) anser undertecknad att styckena 2 och 3 bör strykas och 
ersättas med en annan text. 
I kongruens härmed reserverar jag mig mot motsvarande skriv
ning i finansutskottets betänkande nr 3 a/1993-94. I stället 
anser jag att följande text borde ingå i betänkandet: 

Landskapets ekonomiska problem beror bland annat på låg till
växt och efterfrågan i landskapet och i omgivande regioner 
vilket medför hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar, och 
svårigheter att finansiera den offentliga sektorns verksamhet. 

Därför är det väsentligt att landskapsstyrelsen snarast inför 
lagtinget redovisar 

- en genomgång och bedömning av olika investeringsalternativ 
och deras effekter på samhällsekonomin bland annat avseende 
ny sysselsättning, kompetenshöjning, besparingar och ekono
misk tillväxt. Investeringsalternativen bör åtföljas av en 
finansieringsplan, 
de åtgärder som kan vidtas för att uppnå besparingar i 
landskapets budget utan att sysselsättningen minskar och 
servicen försämras, 
förslag till ekonomisk-politska mål och budgetramar för 
1995 samt en översikt av den förväntade ekonomiska 
utvecklingen de närmaste åren. 

Marieha.~9· december 1993 
/ 

. . 1cr&~~· 1'c ·i 
Folke sj: und 


