
FINANSUTSKOTTETSBETÄNKANDE 
Andra tilläggsbmlget för år 1993 

1993-94 ur 5 
li'r nr 21 

SAMMANFATTNING 

U.mdskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att för landskapet Åland antas en andra tilläggsbudget för år 
1993 uppgående till 5.406.000 mark. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag. 

UTSKOITETS SYNPUNJ(TER 

Detaljmotivering 

UTGIFfER 

26 Ht. 19. ÅLANDS KURSINSTITUT 
26.15 .19 Av landskapslagen om läroav.t.al föranledda utgifter (5 

28 Ht. 

För att möjliggöra att den pågående läroavtalsutbildningen i landskapet kan 
fortsätta utan avbrott har landskapsstyrelsen föreslagit ett tilläggsanslag om 
1.000.000 mark. 

Utskottet har erfarit att anslaget är avsett främst. för kostnader för 
utbildningsersättningar och teoretiska kursavsnitt, viliyl hänför sig till sådan 
läroavtalsverksamhet som har planerats eller påbörjats under år 1993 och till 
de avtal som tecknats avseende nämnda kursverksamhet. De beräknade 
kostnaderna skulle fördela sig över en period om budgetåren 1993-96. 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 
Landskapsstyrelsen föreslår ett tillägg uppgående till ett totalbelopp om 
2. 700.000 mark för skärgårdstrafiken. 

Landskapsstyrelsen presenterade i kapitelmotiveringen i förslaget till budget 
för år 1993, de åtgärder som vidtagits eller planerades att vidtas under 
budgetåret med avseende på färjtrafiken i skärgården. Bl.a. nämndes att man 
ämnade införa s.k. allmän tjänst (AT) för manskapet på färjorna, 
fortsättningsvis granska tidtabellerna och temporärt lägga upp vissa färjor, 
såvida tillräckliga besparingar i övrigt inte uppnåddes. Härutöver skulle ett 
avgiftssystem införas från och med 1.5.1993. 

Utskottet förutsatte å sin sida i det betänkande som uppgjordes, vikten av att 
den uppställda budgetramen hölls och av att som första åtgärd skulle vidtas 
en granskning av tidtabellerna. Utskottet ansåg vidare att även de övriga 
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föreslagna sparåtgärderna behövde genomföras, samt att ytterligare åtgärder 
härutöver kunde bli nödvändiga om omfattningen av de gjorda 
inbesparingarna visade sig vara otillräckliga. 

Utskottet anser att landskapsstyrelsen redan under budgetårets första hälft 
borde ha insett att de uppställda budgetmålen inte skulle komma att uppfyllas. 
Det avgiftssystem för landskapsfärjorna som infördes att gälla från och med 
1.5.1993 utformades inte i enlighet med de ursprungliga planerna. Härigenom 
inflöt i inkomster endast 1.900.000 mark mot ett ursprungligen budgeterat 
belopp om 4.000.000 mark. Den första avtalsrundan under våren rörande ett 
införande av s.k. AT-tjänst utföll utan resultat. Utskottet anser vidare att de 
vidtagna tidtabellsjusteringarna inte har varit tillräckligt stora och att den 
utlovade temporära uppläggningen av vissa färjor utöver det normala ·inte 
fullgjorts. Utskottet finner det anmärkningsvärt att landskapsstyrelsen inte 
genast då behovet aktualiserades vidtog dels de korrigerande åtgärder man 
själv i sitt budgetförslag omnämnde, dels de åtgärder finansutskottet 
ytterligare preciserade och efterlyste i sitt betänkande. Utskottet anser att 
landskapsstyrelsen genom detta har åsidosatt lagtinget och dess budgetmakt. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 17 januari 1994 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson och landskapsläkaren Birger 
Ch. Sandell., 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Magnus Lundberg, ledamöterna 
Bengtz, Gunnar Lundberg, Folke Sjölund och ersättaren Nils Sjöblom. 

UTSKOITETS .FÖRSLAG 
Med hänvisning till 9et anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 18 januari 1994 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget godkänner landskaps
styrelsens förslag till andra 
tilläggsbudget för landskapet Åland 
för år 199'3. 

Magnus Lundberg 

J anina Groop 


