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Landskapsstyrelsen föreslår att för landskapet Åland antas en budget för år 1997 

uppgående till 1.096.481.000 mark. 

Motionerna 
I an5lutning till budgeten har 34 finansmotioner inlämnats. Vidare har finansutskottet 

behandlat ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion nr 40/1995..:.96 om planeringen av. 

den nya färjan för linjen Åva-Jurmo-Osnäs. 

Utskottets förslag 
Utskottet1 föreslår att budgeten godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna och 

att hemställningsmotion nr 40/1995-96 samt finansmotionerna nr 1-30 och 32-34 

förkastas. Budgetens slutsumma höjs enligt förslaget till 1. 097 .400. 000 mark. 

UTSKOTTETS· SYNPUNKTER 

Allmän motivering 

Reformering av land${Wpets budget- och redovisningssystem 
I sitt betänkande över. budgeten för år 1996 efterlyste finansutskottet en redogörelse öyer 

de treårsplaner som landskapsstyrelsen hade för avsikt att utarbeta. Utskottet kan 'IlU 

konstatera . att dess.a planer på ett ändamålsenligt sätt framlagts i föreliggande 

budgetförslag. Uppgifterna torde kunna fungera som riktgivande vid de olika enheternas 

budgetering och kan dessutom fungera som underlag vid framtida utvärderingar. 

I betärtkandet över budgeten för 1996 uttalade sig utskottet också i övrigt om budgetens 

uppställning och om den planerade omläggningen av budgetpresentationen. I föreliggande 

budgetförslag redogörs i den <:illmänna motiveringen för landskapsstyrelsens planer 
- . ' ·- ·. _.' ~ 

· beträffande reform~r1ng . .av,, la11~s~~pets redovisnings- och budgetsystem. Finansutskottet 
_,,_, '·;., ,1· t 

omfattar j , pr~ncip planerna att ,utveckla redovisningssystemet så att en balansräkning 
:. . '. -' J l '._ ~ ! _j(, .' 

uppgörs, oclHttt kapitalkostnaq~ff,% redovisas. Samtidigt som utskottet konstaterar att en 

förändring av ,buggetupp~tällniQ.g~n så att inkomster och utgifter förs samman kan leda 
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till en mer överskådlig budget, vill utskottet påpeka att den detaljerade informationen bör 

bibehållas på minst nuvarande nivå och att lagtinget fortsättningsvis bör besluta om 

inkomster och utgifter separat. 

Räntor på landskaps/ån 
I föreliggande budget upptas under flera moment anslag för olika former av landskapslån. 

Finansutskottet konstaterar att de räntevillkor som för närvarande tillämpas på lånen inte 

är marknadsanpassade och föreslår därför att landskapsstyrelsen företar en totalöversyn 

av villkoren för landskapslånen. 

Externpolitisk enhet 
Landskapsstyrelsen har vid kansliavdelningen inrättat en särskild EU-enhet med uppgift 

att koordinera, bistå och samordna EU-ärenden. Enheten har en stabsfunktion gentemot 

den övriga förvaltningen i EU-frågor. I budgetförslaget sägs att EU-enheten skall 

ombildas till en mera allmän, biträdande och koordinerande stabsenhet för externa frågor, 

främst EU-, Östersjö- och nordiska frågor, varför ett anslag för en tillfällig tjänst som 

byråsekreterare föreslås upptas under moment 23. 01. 01. Utskottet konstaterar i likhet med 

föregående års betänkande att koordineringen av nordiska frågor i dag handhas av 

kanslichefen och av sekreteraren för Ålands delegation i Nordiska rådet, i vilken även 

landskapsstyrelsens ledamöter ingår. 

Talmanskonferensen tillsatte under år 1995 en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur EU

ärenden i framtiden skulle handläggas i lagtinget samt att i anslutning härtill även granska 

övriga s.k. externpolitiska frågor inklusive självstyrelsepolitiska nämndens och Ålands 

delegations i Nordiska rådet framtida funktion. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport 

till talmanskonferensen den 21 april 1995. Rapporten innehöll ett förslag till en temporär 

lösning av hur lagtinget och landskapsstyrelsen skulle samverka i frågor som ansluter sig 

till EU-medlemskapet. Arbesgruppen ansåg att det inte i det skedet var ändamålsenligt 

att uppgöra slutliga förslag till ändringar och kompletteringar av lagstiftningen eftersom 

det då inte var möjligt att bedöma volymen av de ärenden som skulle komma att göras 

till föremål för samråd mellan lagtinget och landskapsstyrelsen. Arbetsgruppen ansåg att 

en försöksverksamhet kunde ge behövliga erfarenheter för ett mera slutgiltigt förslag. 

Under år 1996 har med anledning av en PM från lantrådet i Ålands delegation i Nordiska 

rådet fö11s en diskussion om konsekvenserna för delegationen av landskapsstyrelsens 

behov att samla koordineringen av EU-, Östersjö- och nordiska frågor vid en 

externpolitisk enhet inom landskapsförvaltningen. Delegationen har beslutat att ge de av 

lagtinget utsedda ledamöterna i delegationen i uppdrag att tillsammans med lagtingets 

presidium och berörda tjänsteinnehavare förutsättningslöst diskutera fördeiningen av olika 

arbetsuppgifter mellan tjänsteinnehavarna. Beslutet har tillsvidare inte utmym1at i konkreta 
förslag eller åtgärder. 
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Finansutskottet konstaterar att snart två år förflutit sedan den av talmanskonferensen 

tillsatta arbetsgruppen framlade sitt förslag till temporära lösningar för handläggningen 

av EU-ärenden vid lagtinget. Utskottet finner tiden vara tillräcklig för en utvärdering av 

de temporära lösningarna så att förslag till en mera permanent lösning skall kunna 

utarbetas. Med tanke på den pågående förvaltningsreformen och mot bakgrund av att 

planerna för landskapsstyrelsens och lagtingets slutgiltiga behov av externpolitiska enheter 

inte fastslagits, anser utskottet att landskapsstyrelsen inte bör företa några förändringar 

inom den s.k. EU-enheten innan den totala bilden av landskapets extempolitiska behov 

har kartlagts. Utvärderingen bör enligt utskottets åsikt också omfatta den verksamhet 

landskapets specialrådgivare i Bryssel bedriver. Utskottet förutsätter att de nödvändiga 

utvärderingarna företas så att ett nytt förslag till helhetslösning kan framläggas under 

våren 1997. 

Finansutskottet vill understryka vikten av att lagtinget i för självstyrelsen viktiga frågor 

behåller sin suveräna rätt att agera i externpolitiska frågor. 

Lagberedntngsarbetet 
Utskottet konstaterar i likhet med landskapsstyrelsen att både den nya självstyrelselagen 

och EU-medlemskapet har haft stora konsekvenser för lagberedningsarbetet i landskapet. 

Enligt vad utskottet fått erfara har olika åtgärder vidtagits för att möta det ökade behovet 

av lagstiftningsåtgärder. Problemen har i viss utsträckning lösts med hjälp av tillfällig 

arbetskraft i form av två extra lagberedare. Vidare har åtgärder vidtagits så att initiativet 

till ny lagstiftning i större utsträckning än tidigare skall komma från respektive avdelning 

inom landskapsstyrelsen. Med anledning härav har vissa avdelningar tillförts juridisk 

expertis. 

Enligt utskottets åsikt är det synnerligen angeläget att lagberedningsarbetet i landskapet 

bedrivs på, en kvalitativt hög nivå och att landskapsstyrelsen tillser att förutsättningar 

härför föreligger. En hög och jämn kvalitet på lagberedningsarbetet förutsätter kompetenta 

och erfarna lagberedare. Utskottet finner det positivt att initiativen till 

lagstiftningsåtgärder i högre utsträckning kommer från ämbetsverkets olika 

fackavdelningar där även ett grundläggande beredningsarbete kan utföras. Utskottet vill 

samtidigt framhålla att det med tanke på den speciella kompetens som 

lagberedningsarbetet förutsätter är nödvändigt att den slutliga beredningen utförs vid 

lagberedningen. 

Kommunernas ekonomi och finansieringen av ÅHS 
Landskapsstyrelsen redovisar i budgetens allmänna motiveringar för de förhandlingar man 

i enlighet med landskapsandelssystemet fört med företrädare för de åländska 

kommunerna. Som resultat av överläggningarna föreslås vissa förenklingar i nuvarande 

överföringssystem mellan landskapet och kommunerna och förändringar i stödsystemet. 
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Bland de viktigaste förslagen märks en sänkning av den kommunala andelen i 

finansieringen av Ålands hälso- och sjukvård från 3,0 till 1,8 penni per skatteöre. Inom 

specialomsorgen sänks den s.k. kompensationsgränsen från 75 % till 25 % av de 

genomsnittliga kostnaderna per invånare. Betalningssystemet för Gullåsen ändras så att 

kommunerna betalar en fast avgift per vårddygn i stället för nuvarande debitering enligt 

verkliga kostnader. Ytterligare föreslås förändringar i fråga om kostnadsfördelningen 

mellan landskapet och kommunerna i fråga om kommunalvägar och bygdevägar. 

Utskottet har i anslutning till budgetförslaget behandlat framställningarna nr 6 och 

8/1996-97 som innehåller förslag till ändrad lagstiftning beträffande landskapsandelama 

till kommunerna och fortsatt kommunalt deltagande i finansieringen av hälso- och 

sjukvården. Genom förslagen genomförs lagändringar som är nödvändiga för att ovan 

berörda ekonomiska reformer skall förverkligas. Utskottet konstaterar att förslagen 

grundar sig på en helhetsbedömning av kommunernas ekonomiska förutsättningar 

samtidigt som administrativa förenklingar eftersträvats. Utskottet tillstyrker därför 

förslagen till de delar de ingår i budgetförslaget och föreslår i betänkandena nr 3 och 

4/1996-97 att lagförslagen godkänns. Utskottet uttalar dessutom sin tillfredställelse över 

att förslagen kunnat utarbetas i samarbete mellan landskapet och kommunerna på basis 

av överläggningar mellan parterna. 

Detaljmotivering 

14 Avd. 

14.01.06 

22.Ht 

22.07.01 

INKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Finansieringslån { + 919. 000) · 

Utskottet föreslår att beloppet justeras för att balansera de föreslagna 

förändringarna i budgeten. 

UTGIFTER 

07. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 

Avlöningar (F) ( + 50.000) 

Momentet uppvisar en minskning jämfört med budgeten för 1996 eftersom 

det anslag som i budgeten för 1996 upptogs för en deltidstjänst som 

skuldsaneringsrådgivare nu föreslås utgå. I stället förväntas kostnaderna för 

anlitande av utomstående handräckning öka. 

Eftersom utskottet har erfarit att det ännu finns behov av 

skuldsaneringsrådgivning föreslås att anslaget höjs med 50.000 mark. 



23.Ht 

23.01.01 

23.07.60 
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Anslaget kan användas för en deltidstjänst som skuldsanerare under 

förutsättning att konununerna bidrar med 50 procent av kostnaderna. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (F} (-131.000}_ 

Med hänvisning till vad som anförts under den allmänna motiveringen 

finner finansutskottet inte det ändamålsenligt att uppta anslag för nya 

tillfälliga tjänster innan det slutgiltigt klarlagts vilka arbetsuppgifter som 

skall överflyttas till den s.k. EU-enheten. Utskottet föreslår därför att 

anslaget för en tillfällig byråsekreterare utgår och att det nuvarande 

arrangemanget fortsätter tillsvidare. Landskapsstyrelsen kan vid behov 

återkomma till frågan i tilläggsbudget efter att den i allmänna motiveringen 

beskrivna utredningen företagits. 

03. POSTEN PÅ ÅLAND 

Av budgetmotiveringen framgår att Postens bokslut för år 1995 fastställdes 

så att grundkapitalet höjdes till 21.400.000 mark och att annat eget kapital 

fastslogs till 20.402.350,22 mark. Det egna kapitalet steg därmed till 

41.802.350,22 mark. Det uppställda resultatmålet för Posten år 1997 är en 

vinst på 9.702.000 mark. Finansutskottet anser det vara påkallat att 

landskapsstyrelsen nu gör en bedömning av hur stort eget kapital det kan 

anses vara rimligt att Posten skall ha i förhållande till de gjorda och 

planerade investeringarna samt den verksamhet som bedrivs. 

07. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 

Av budgetmotiveringen framgår att Ålands Radio och TV Ab avser att 

anskaffa ytterligare en radiosändare för att möjliggöra återutsändning av 

Sveriges Radios P4 samt att anskaffa en TV-sändare för att lösa problemet 

med bland-TV. Utskottet vill understryka vikten av att inga investeringar 

görs i gamla anläggningar förrän det totala behovet av utbyggnader på 

längre sikt klargjorts. 

Främjqnde av rundradioverksamhet (R) 

Under momentet upptas medel för Ålands Radio och TV Ab:s produktion 

av egna program liksom för, ersättningar för återutsändningar. I 

budgetförslaget uppges att licensavgifterna i framtiden bör kunna inrymma 

såväl radio- som viss TV-produktion. Avsikten är att bolagets egen 

produktion väsentligt skall öka under det kommande budgetåret. Den 

utökade produktionen föreslås finansierad med licensmedel men därtill 

föreslås att 1.000.000 mark ställs till landskapsstyrelsens disposition för 
ändamålet. 



23.21.83 

23.22.76 
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Utskottet vill understryka vikten av att radioutsändningar i landskapet 

håller hög kvalitet. Utskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning att den 

planerade radioverksamheten på sikt bör rymmas inom ramen för de 

uppburna licensavgifterna men att ytterligare medel kan tillskjutas under 

det kommande året eftersom det utgör en igångkörningsperiod. 

08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 

I finansmotion nr 4/1996-97 föreslås att ett anslag om 50.000 mark upptas 

för fortbildning med särskild inriktning på ordningsproblem bland unga. 

Utskottet finner i likhet med motionärerna att sådan fo1tbildning är mycket 

angelägen men har erfarit att denna typ av utbildning planeras i riket och 

att åländska poliser kommer att kunna delta i utbildningen inom ramen för 

befintliga anslag. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Bostadslån (R) 

I finansmotion nr 5/1996-97 föreslås att 5.000.000 mark upptas under ett 

nytt moment för utbildning, rådgivning och ekonomiskt stöd för byggande 

enligt ekologiska principer. 

Utskottet har under ärendets behandling erfarit att de medel som upptas 

under förevarande moment kan användas för merkostnader som 

uppkommit för ekologiskt byggande och anser att det redan upptagna 

anslaget är tillräckligt. Däremot önskar utskottet framhålla vikten av att 

landskapsstyrelsen under det kommande budgetåret i större utsträckning än 

hittills inriktar både utbildning och rådgivning på byggande enligt 

ekologiska principer. 

22. FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Projektering och utredllillg_för byggnadsinvesteringar (R) 

I finansmotion nr 7/1996-97 föreslås upptagande av ett tillägg om 50. 000 

mark för att möjliggöra projekteringen av en sommarcafäbyggnad på Herrö 

udde. Herrö udde har många besökare men eftersom landskapets område 

på udden är ett naturskyddsområde anser utskottet att landskapsstyrelsen 

innan projekteringen verkställs bör ta ställning till den principiellt viktiga 

frågan huruvida byggnation av den föreslagna typen kan ske inom 

naturskyddsområde. 



24 Ht 

24.05.74 

24.10.51 

24.10.86 

25 Ht 
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05. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 

Infrastrukturella investeringar (R) 

Under rp.omentet har föreslagits upptagande av ett anslag om 6.000.000 

mark vilk~t kan användas för planering, projektering och inledande av 

byggandet av en allhall eller för ett kongress- och kulturhus om det skulle 

visa sig omöjligt att förverkliga allhallen enligt planerna eller om 

betydande förseningar i detta projekt skulle uppstå under året. 

Utskottet önskar i sammanhanget hänvisa till vad som anfördes i 

betänkandet över budgeten för innevarande år eftersom utskottet 

fortfarande anser att båda projekten är viktiga bl.a. med tanke på den 

långsiktiga sysselsättningen. 

10. PENNINGAUTOMATMEDEL 

Projektbidrag ur genningautomatmedel 

Lån ur penningautomatmedel (R) 

I finansmotion nr 8/1996-97 föreslås upptagande av ett tillägg om 

1.000.000 mark under moment 24.10.51 att utges som projektbidrag för 

byggande av en innebandyhall i Mariehamn. I finansmotion nr 9/1996-97 

föreslås ett tillägg om 2. 000. 000 mark under moment 24 .10. 86 att utges 

som lån till Mariehamns stad för byggande av en innebandyhall. 

Eftersom utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen har beredskap att ge 

förhandsbesked till Mariehamns stad när ansökan för byggande av en 

innebandyhall inls:ommer har motionerna inte omfattats. 

12. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Hälso- och sjukvårdsreformen på Åland verkställdes och trädde i kraft den 

1 januari 1994 enligt landskapslagen om hälso- och sjukvården (60/93). 

Huvudsyftet med reforn1en var att skapa bättre samarbetsförntsättningar för 

de olika vårdorganisationerna på Åland. I enlighet med HOSS-utredningen 

bestämc;les två s. k. resultatenheter för kärnverksamheten, primärvård och 
,'· t ,.· .. 

specialsjukvård. 

Efter sna1t tre års . erfarenhet kan man generelJt konstatera att samarbetet 
I' 

mellan de två resultatenheterna inte har utvecklats på önskvärt sätt. 

Orsaken härtill ligger huvudsakligen i strukturella frågor. 



25.12.01 

25.12.29 

26 Ht 

26.34.01 

26.47.52 
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För att bättre motsvara ÅRS-reformens grundide och grundläggande 

strävan anser utskottet det angeläget att landskapsstyrelsen prövar frågan 

huruvida man både administrativt och fysiskt starkare skulle kunna förena 

kärnverksamheterna primärvård och specialsjukvård. Härvid vore det skäl 

att överväga fördelarna av en enda resultatenhet för kärnverksamheten 

liksom av en samordnad jourverksamhet. 

Avlöningar (F) 

Övriga konsumtionsut,gifter (F) 

I anslutning till föreliggande förslag till budget har finansmotionerna nr 

10, 11, 12 och 13/1996-97 inlämnats. I motionerna 10-13 föreslås att 

anslaget under moment 25.12.01 skall höjas för att användas för avlöning 

av olika tjänstemän. I motion nr 14 föreslås att medel skall upptas under 

moment 25.12.29 för en utredning om införande av sex timmars arbetsdag 

med bibehållen lön inom åldringssjukvården på Gullåsen. 

Enligt landskapslagen om hälso- och sjukvården handhas hälso- och 

sjukvården på Åland av myndigheten Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) 

vilket innebär att ansvaret överförts från landskapsstyrelsen till ÅHS. 

Uppgiften att tillse att tillräckligt med personal finns för att sköta hälso

och sjukvården åligger således ÅHS. Utskottet anser det därför inte 

ändamålsenligt att höja totalanslaget för tjänster för vilka ÅHS inte äskat 

anslag. Dessutom har utskottet erfarit att flera av de problem som påtalas 

i motionerna kan lösas med medel som finns upptagna under moment 

25.12.29 under det s.k. BPR-projektet. 

34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE 

Av löningar (F} 

I finansmotion m 16/1996-97 föreslås upptagande av ett anslag om 50.000 

mark för att köpa tjänster av en person med insikter i EU: s kulturprogram 

i syfte att skapa ett europeiskt upplägg på den framtida restaureringen av 

Bomarsunds fornminnesområde. Finansutskottet anser i likhet med 

motionärerna att en sådan utredning bör göras men utskottet anser att detta 

bör ske i anslutning till det utredningsarbete som pågår och för vilket 

medel upptagits under moment 26.34.74. 

47. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH 

IDROTT 

Understöd till föreningar och organisationer för ung domsarbete ( + 60. 000) 
I finansmotion nr 18/ 1996-97 föreslås att anslaget under momentet skall 



26.77.01 

27 Ht 

27.01.01 
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höjas med 200.000 mark för interkommunalt ungdomsarbete i skärgården. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det s.k. SKUNK-projektet 

har bidragit till att utveckla och förbättra · ungdomsarbetet i 

skärgårdskommunerna och föreslår därför med delvis godkännande av 

motionen att de medel som upptagits till landskapsstyrelsens disposition för 

särskilda ungdomsprojekt höjs med 60.000 mark till totalt 100.000 mark. 

Medlen är avsedda att användas som ytterligare stöd för SKUNK-projektet. 

77. ÅLANDS YRKESSKOLA 

Avlöningar (F) 

I finansmotion nr 20/1996-97 föreslås upptagande av ett anslag om 95.000 

mark för en tillfällig tjänst som köksbiträde. 

Utskottet har kunnat konstatera att antalet elever vid bespisningen i Ålands 

yrkesskola inte ökat eftersom eleverna vid Ålands vårdinstitut inte 

framdeles kommer att äta i yrkesskolan. En ökning av anslaget anses 

därför inte motiverad. Eftersom frågan om bespisning för eleverna vid 

vårdinstitutet är öppen samtidigt som utbildningen på gymnasialstadiet i 
princip genomgående föreslås bli treårig, anser utskottet att 

landskapsstyrelsen bör företa en totalöversyn av resurserna för bespisning 

vid landskapets skolor. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Avlöningar (F) 

Utskottet har i samband med behandlingen av föreliggande moment 

konstaterat ett sakfel i texten samt att texten i övrigt är oklar. Utskottet 

föreslår därför att texten i motiveringens tredje stycke i stället bör ha 

följande lydelse : "Anslaget för tillfälliga tjänster avser avlönande av en 

projektledare/EU-handläggare vid allmänna byrån, en extra naturvårds

konsulent vid miljövårdsbyrån samt tre EU-handläggare/utredare, varav två 

för att uppnå bättre kontinuitet i arbetet med olika EU-frågor bedöms 

behövas under en treårsperiod, d.v.s till utgången av år 1999." 

Landskapsstyrelsen föreslår ett antal förändringar vid jordbruks byrån bl. a. 

med anledning av de krav på utvecklingsarbete och planering som 

anslutningen till EU och dess jordbrukspolitik har ställt. Enligt utskottets 

, åsikt är det mycket angeläget att landskapsstyrelsen tillser att tillräckliga 

personella och övriga resurser tillförsäkras jordbruksbyrån så att byrån 

bereds möjlighet att förverkliga målsättningarna för EU: s jordbrukspolitik. 



27.02.40 

27.02.43 

27.04.62 
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Utskottet har här särskilt miljöförbättrande åtgärder, såsom planering av 

utfallsdiken samt bevattningsplanering, i åtanke. Finansutskottet förutsätter 

att landskapsstyrelsen, om så erfordras, återkommer till frågan i 

tilläggsbudget. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Landskru:isunderstöd för anlitande av konsultföretag, marknadsföring, 

~xportfrämjande och övriga näringslivsfrämjande åtgärder {-200.000) 

Föreliggande anslag föreslås höjt med 400. 000 mark. Finansutskottet anser 

att en hårdare prioritering bör göras och att behovsprövningen bör vara 

striktare än hittills varför anslaget föreslås sänkt med 200.000 mark. 

Landskapsunderstöd för utvecklande av näringsverksamheten 

I finansmotion nr 21/1996-97 föreslås att 70.000 mark upptas under ett 

nytt moment för att täcka kostnaderna för tillsättande av en projektanställd 

vars uppgift skulle vara att stöda och stärka kvinnors affärsverksamhet och 

kvinnligt företagande. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det föreligger behov av att 

stärka kvinnor i deras företagarroll men konstaterar att de medel som 

upptas under föreliggande m.oment kan användas för understödjande av 

sådan verksamhet. 

04. AVFALLSHANTERING 

Främjande av avfallshanteringen 

I finansmotion nr 23/1996-97 föreslås att 1.000.000 mark upptas för att 

användas för miljöförbättrande åtgärder inom avfallshanteringen. 

Enligt utskottets åsikt bör landskapsstyrelsen, som enligt landskapslagen 

om renhållning (3/81) handhar den högsta ledningen och tillsynen av 

renhållningsverksamheten i landskapet, tillsammans med kommunerna 

företa en kartläggning av skötseln av de kommunala och lokala 

soptipparna. Landskapsstyrelsen bör därefter utarbeta ett åtgärdsprogram 

för de soptippar som inte uppfyller miljökraven och därför skall saneras. 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

Finansutskottet konstaterar att en beredskapsplats enligt ändrade regler 

numera varar högst 10 månader, inte 6 månader som anges i budgeten. 

I finansmotion nr 24/1996-97 föreslås upptagande av 200.000 mark under 

ett nytt moment för att utges som understöd till u,ngdomsprojekt vilka 

syftar till att genom meningsfull sysselsättning och social rehabilitering 
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förhindra utslagning av unga personer. Finansutskottet har dock funnit att 

sådana åtgärder kan vidtas inom ramen för befintliga anslag och förutsätter 

att så kommer att ske under det kommande året. 

Landskansunderstöd för liQdrande av arbetslösheten (F) 

I finansmotion nr 25/1996-97 föreslås upptagande av ytterligare ett anslag 

om 150.000 mark för att planera och igångsätta ett projekt under rubriken 

"Aktivitetscentrum för arbetslösa på Åland". 

Finansutskottet har vid ärendets behandling kunnat konstatera att det av 

landskapsstyrelsen upptagna anslaget ger utrymme för bedrivande av sådan 

i motionen beskriven verksamhet och förutsätter att så kommer att ske. 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Avlöningar (F) ( + 140.00Q} 

Under anslaget har landskapsstyrelsen föreslagit ett lägre anslag för år 

1997 än vad som upptagits under 1996. Således har en tillfällig tjänst 

utgått för 1997. Under året införs ett nytt datasystem på 

arbetsförmedlingen som kräver utbildning och inkörning, vilket i sin tur 

förutsätter personella resurser. Anslaget föreslås därför höjt med 140.000 

mark för att den tillfälliga tjänsten skall kunna kvarbli under år 1997, om 

landskapsstyrelsen så beslutar. 

Utskottets beslut har tillkommit efter, omröstning (3-2). Beslutet har biträtts 

av ordföranden Bengtz samt ledamöterna Gustafsson och Rothberg. 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

Lån för torrläggningsarbeten (R) 

Landskapsstyrelsen föreslår ett anslag om 100.000 mark som skulle utges 

som lån för markavvattning. Lånen skulle beviljas främst för underhåll av 

tidigare byggda utfallsdiken. I finansmotion nr 28/ 1996-97 föreslås att 

ytterligare 100.000 mark skulle upptas under momentet för att användas 

till underhållsåtgärder i tidigare byggda utfallsdiken innebärande att 

lantbrukets kväve- och fosforutsläpp i vattendragen skulle minskas. 

Finansutskottet har vid ärendets behandling erfarit att landskapsstyrelsen 

redan börjat styra beviljningarna till de i motionen avsedda projekten. 

Utskottet föreslår därför i likhet med motionärerna att anslaget används 

enbart för sådana underhållsåtgärder i tidigare byggda utfallsdiken som 
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innebär att lantbrukets kväve- och fosforutsläpp i vattendragen minskas 

men anser inte det finnas behov av ytterligare anslag. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F) 

Under momentet har landskapsstyrelseil beskrivit sina fortsatta planer och 

framtida utsikter för fiskerinäringen på Åland. Finansutskottet anser det 

vara av betydelse att landskapsstyrelsen lägger stor vikt vid att komma till 

rätta med fiskodlingarnas miljöproblem. De nuvarande åtgärderna är enligt 

landskapsstyrelsens sektorplan för näringen inriktade på i första hand en 

hygienanpassning och uppfyllande av de miljökrav som ställs. Om 

landskapsstyrelsen i samarbete med de berörda fiskodlingarna kommer till 

rätta med dessa problem kan t.o.m. en utökning av fiskodlingarna 

framdeles komma i fråga. 

21. GUTTORP FISKODLINGSANSTALT 

Finansutskottet vill i samband·. med vad i budgetförslaget sägs om 

verksamheten vid Guttorp fiskodlingsanstalt understryka vikten av att 

utplanteringen av sik görs till ett permanent inslag i Guttorps verksamhet 

och även utökas så att sikens roll blir större. 

22. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder { + 1.000.000) 

I finansmotion nr 30/1996-97 föreslås upptagande av ett anslag om 

150.000 mark som skulle användas som stöd för privatpersoner som 

installerar alternativa miljövänliga toalettsystem i egnahemshus samt för 

information om sådana toalettsystem. Finansutskottet har erfarit att medel 

för sådan verksamhet kan anslås inom ramen för föreliggande anslag. 

I finansmotion nr 31/1996-97 föreslås att anslaget höjs med 1.000.000 

mark för att ytterligare stödja samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. 

Finansutskottet har erfarit att Mariehamns stad har beslutat om betydande 

vattenvårdsåtgärder. Bland annat har staden och Jomala kommun ett 

gemensamt projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Svibyviken. Dessa 

satsningar sammanfaller med landskapets målsättningar att förbättra 

vattenmiljön i landskapet, varför utskottet föreslår att motionen godkänns. 
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02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 

Landskapsstyrelsen föreslår under momentet att 3.000.000 mark upptas 

som ett delanslag för en planerad ombyggnad av Marsunds bro. 

Finansutskottet har erfarit att planeringen har fortskridit så att byggstarten 

av Marsunds bro kan ske under år 1997. 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Anskaffning av fartyg och färjor (R) 

I landskapsstyrelsens förslag föreslås att utöver tidigare budgeterade 

20.000.000 mark skall 25.000.000 mark upptas för byggande av en i 
budgetförslaget beskriven färja under förutsättning att inga alternativa 

lösningar visar sig mer ändamålsenliga. Finansutskottet har erfarit att 

tillräckliga utredningar beträffande alternativa lösningar redan gjorts och 

att något annat realistiskt alternativ inte redovisats, varför finansutskottet 

förutsätter att landskapsstyrelsen snarast vidtar åtgärder för anskaffning av 

en under momentet avsedd färja. 

Finansutskottet har under föreliggande moment behandlat 

hemställningsmotion nr 40/1995-96. Med nämnda motiveringar föreslår 

utskottet att motionen förkastas. 

Anskaffande ay_hydrokopter (R) 

För utbyte av en· av landskapets två hydrokoptrar föreslås ett anslag om 

400.000 mark. Finansutskottet har erfarit att för ändamålet lämpliga 

svävare har utvecklats och anser att landskapsstyrelsen bör utreda också 

denna möjlighet. Utskottet föreslår därför att anslaget alternativt får 

utnyttjas för anskaffning av en svävare. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 20": november 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 

Motioner 
, I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om minskning av anslaget för Åla:hds hälso- och 

sJqkyårds inkomster (12.25.12) med 2.000.000 mark. (FM nr 1/1996-97) 
:,·: '' 
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Vtm Sune Eriksson m.fL: Om höjning av anslaget för avlöningar vid rättshjälpsbyrån 

(22.07.01) med 175.000 mark för avlönande av skuldrådgivare. (FM nr 2/1996-97). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid rättshjälpsbyrån 

(22.07.01) med 80.000 mark för deltidstjänst som skuldsaneringsrådgivare. (FM nr 

3/1996-97) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om upptagande av 50.000 mark under ett nytt moment 

(23.08.) för fortbildning av poliser med inriktning på ordningsproblem bland unga. (FM 

nr 4/1996-97) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om upptagande av 5.000.000 mark under ett nytt moment 

(23.21) för utbildning, rådgivning och ekonomiskt stöd för byggande enligt ekologiska 

principer. (FM nr 5/1996-97) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om höjning av anslaget för bostadslån (23.21.83) med 

10.000.000 mark. (FM nr 6/1996-97) 

Ltl Lars Holmberg: Om höjning av anslaget för projektering och utredning för 

byggnadsinvesteringar (23.22.76) för projektering av cafäbyggnad på Herrö udde. (FM 

nr 7I1996-97) 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Om höjning av anslaget för projektbidrag ur 

penningautomatmedel (24.10.51) med 1.000.000 mark. (FM nr 8/1996-97) 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Om höjning av anslaget för lån ur penningautomatmedel 

(24.10.86) med 2.000.000 mark. (FM nr 9/1996-97) 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid Ålands hälso- och 

sjukvård (25.12.01) med 166.000 mark för att tillsätta en socialarbetare för 

habiliteringsverksamhet för barn och ungdomar. (FM nr 10/1996-97) 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Om ändring av motiveringen till momentet för avlöningar 

vid Ålands hälso- och sjukvård (25.12.01) så att antalet inrättade tjänster höjs. (FM nr 

11/ 1996-97) 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid Ålands hälso- och 

sjukvård (25.12.01) med 100.000 mark för en handledare för personalen. (FM nr 

12/1996-97) 

Ltl Christian Beijar m. fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid Ålands hälso- och 
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sjukvård (25 .12.01) med 100.000 mark för att avlöna en person med uppdrag att utveckla 

den psykiatr~*~ vården. (FM nr 13/1996-97). 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om höjning av anslaget för övriga konsumtionsutgifter 

inom Ålands hälso- och sjukvård (25 .12. 29) med 100. 000 mark för en utredning om 

införande av sex timmars arbetsdag vid Gullåsen. (FM nr 14/1996-97) 

Ltl Viveka Efiksson m.fl.: Om höjning av anslaget för övriga konsumtionsutgifter vid 

museibyrån (26.29.29) med 300.000 mark för att påbörja renoveringen av 

"länsmansgården" i Godby. (FM nr 15/1996-97) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid Bomarsunds 

fornminnesområde (26.34.01) med 50.000 mark för planeringen av fornminriesområdets 

restaurering. (FM m 16/1996-97) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om hpjning av anslaget för avlöningar vid Ålands 

musikinstitut (26.43.01) med 100.000 mark för att avlöna en kanslist/sekreterare. (FM 
m 17/1996-97) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd till föreningar och 

organisationer för ungdomsarbetet (26.47.52) med 200.000 mark för interkommunalt 

ungdomsarbete i skärgården. (FM m 18/1996-97) 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid Ålands yrkesskola 

(26. 7fOl) med 71.000 mark för en specialpedagog. (FM m 19/1996-97) 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid Ålands 

yrkeS$kola (26.77.01) med 95.000 mark för en tillfällig tjänst som köksbiträde. (FM nr 

20/1996-97) 

Ltl Vi veka Eriksson m. fl.: Om upptagande av 70. 000 mark under ett nytt moment (27. 02) 

för en projektanställd med uppgift att stödja kvinnligt företagande. (FM m 2111996-97) 

Ltl Ronald Boman: Om minskning av anslaget för näringsstöd (27.02.49) med 1.000.000 

mark. (FM nr 22/1996-97) 

Vtm Sune Eriksson m. fl.: Om höjning a'{ anslaget för främjande av avfallshanteringen 

(27.04.62) med 1.000.000 mark för miljöförbättrande åtgärder. (FM nr 23/1996-97) 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om upptagande av 200.000 mark under ett nytt moment 

(27.05) för understöd till ungdomsprojekt. (FM nr 24/1996-97) 
i ' ; 
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Ltl Folke Sjölund m.fl.: Om höjning av anslaget för landskapsunderstöd för lindrande av 

arbetslösheten (27. 05. 61) med 150. 000 mark för ett projekt "Aktivitetscentrum för 

arbetslösa". (FM nr 25/1996-97) 

Ltl Lisbeth Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid arbetsförmedlingen 

(27.06.01) med 100.000 mark. (FM nr 26/1996-97) 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för avlöningar vid arbetsförmedlingen 

(27. 06. 01) med 140. 000 mark för en tillfällig tjänst som arbetskJaftskonsulent. (FM nr 
27 /1996-97) 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om ändring av motiveringen till anslaget för lån 

för torrläggningsarbeten (27 .11.83). (FM nr 28/1996-97) 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om komplettering av motiveringen till anslaget för 

skogsförbättringslån (27.15.84). (FM nr 29/1996-97) 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om komplettering av motiveringen till anslaget för 

understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (27.22.60). (FM nr 30/1996-97) 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för samhällenas vatten- och 

avloppsåtgärder (27.22.60) med 1.000.000 mark. (FM nr 31/1996-97) 

Ltl Max Siren: Om ändring av motiveringen till anslaget för drift och underhåll av 

allmänna vägnätet, hamnar och byggnader (28.02.18) för att möjliggöra upprustning av 

vägsträckorna Sportkila-Jussböle och Mångstekta-Hulta. (FM nr 32/1996-97) 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om komplettering av motiveringen till anslaget för 

drift och underhåll av allmänna vägnätet, hamnar och byggnader (28.02.18) beträffande 

trafikljus i Frebbenby by. (FM nr 33/1996-·97) 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om höjning av anslaget för vägbyggnads- och 

vägförbättringsarbeten (28. 02. 77) med 400. 000 mark för att färdigställa vägförbättringen 

Bovik-Sålis. (FM nr 34/1996-97) 

Utskottet har vidare enligt 23 § 2 mom. arbetsordningen i sammanhanget handlagt även 

ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion nr 40/1995-96 om planeringen av den nya 

färjan för linjen Åva-Junno-Osnäs. 

Sakkunniga 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Jansson, vicelantrådet Roger Nordlund, 
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landskapsstyrelseledamöterna Gun Carlson, Anders Englund, Anders Eriksson, Bengt 

Häger och Harriet Lindeman, polismästaren Björn Andersson, finanschefen Dan E. 

Eriksson, vikarierande planeringschefen Katarina Fellman, bostadslåneinspektören Björn 

Karlsson, t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, t.f. kanslichefen Peter Lindbäck, 

'landskaps_agtonomen Henry Lindström, verkställande direktören Pia Rothberg-Olofsson · 

och stationschefen Guy Gustafsson från Ålands Radio och TV Ab, styrelseordföranden 

för Ålands hälso- och sjukvård ltl Olof Salmen, byråchefen Harry Sjölund, 

fiskeriintendenten Carl Storå, verkställande direktören för Posten Torsten Wikstrand, 

byggmästaren Kurt Åberg samt verkställande direktören för Ålands Producentförbund 

Olof Öström. 

Närvarande 
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf 

samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

Reservation 
Vice ordföranden Wiklöf samt ledamöterna Rothberg och Sjölmtd har fogat reservationer 

till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

att Lagtinget godkänner landskapsstyrelsens 

förslag till budget hnder år 1997 med följande 

ändringar samt bemyndigar landskapsstyrelsen 

att uppta för budgetens förverkligande 

erforderliga lån 

INKOMSTER 

Avdelnjng_14 

Landskaps

styrelsens 

förslag 

Finans

utskottets 

förslag 

886.777.000 887.696.000 
01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

06. Finansieringslån 
886.777.000 887.696.000 

24.477 .000 25 .396.000 

Inkomsternas totalbelopp 1. 096. 481. 000 1. 097 .400. 000 



26. 77.01 

2 

Avlöningar (F) ( +71.000) 

Med hänvisning till ltl Viveka Erikssons finansmotion nr 19/1996-97 föreslås att det 

upptas ett tillägg om 71.000 mk för att avlöna en specialpedagog inom gymnasialstadiet 

fr.o.m. 1.8. 1997. 

Motivering: Behovet av två specialpedagoger finns klart uttalat, dels i en 

arbetsgruppsrapport, "Utbildning på andra stadiet för studerande med särskilda behov", 

dels i kulturutskottets betänkande nr 2/1995-96 rörande motion nr 14/1995-96 om 

speciallärartjänst inom gymnasial stadiet. Det finns en tjänst inrättad fr .o. m. 1. 1. 1997 

vilken har varit svår att få sökande till. Men en orsak till detta kan vara att om endast en 

person skall sköta hela detta fält blir uppgiften övermäktig. Därför vore det skäl att även 

inrätta den andra tjänsten. Det är inte god utbildningspoltik att ta in studeranden med 

särskilda behov för utbildning för att sedan inte kunna organisera undervisningen så att 1 

dessa klarar av sin utbildning, utan kanske måste avbryta den. 

( 



27.06.01 

RESERVATION 

Avlöningar (F) 

Undertecknade reserverar oss emot majoritetens beslut att rörande anslaget om att 

bibehålla även den andra tjänsten som tillfällig arbetskraftskonsulent för år 1997 binda 

tillsättandet till beslut i landskapsstyrelsen. Det är alldeles klart att även denna tjänst 

behövs för att arbetsförmedlingen skall kunna förbättra och utveckla sin service. 

Det är dessutom fråga om att fortsätta ett existerande anställningsförhållande som nu 

riskerar att avbrytas med konsekvens att den personen blir utan jobb och själv blir klient 

som arbetssökande. 

Konsekvensen av, att om landskapsstyrelsen drar in tjänsten är inte enbart ett bortfall av 

ett årsarbetsverke, utan på grund av att personalen skall utbildas på ett nytt datasystem, 

vilket beräknas i tidsåtgång motsvara 1/2 årsarbetsverke, skulle bli en åderlåtning av 

arbetsförmedlingens kapacitet på totalt 1,5 tjänster på årsbasis. Det säger sig självt att 

den redan nu hårt ansträngda personalens arbetsmotivation inte genom en sådan åtgärd 

kommer att bli bättre. 

Därför hade det varit bättre att direkt i FU :s betänkande gå. in för att denna tillfälliga 

tjänst som arbetskraftskonsulent kunnat fortsätta utan att riskera avbrott. 

Mariehamn den 13 december 1996 

/ ,z:-td'~f/' Yc;; Wiklöf P' 





RESERVATION 

1996-12-12 

Jag omfattar inte Finansutskottets majoritets skrivning under moment 28.04.70 angående 
anskaffning av färja. Jag understöder i stället landskapsstyrelsens formulering som möjliggör 
alternativa lösningar. 

Innan man går in för att beställa en ny färja borde man överväga en helhetslösning för att 
komma till rätta med kapacitetsbristen både på linjerna Svinö-Föglö och Brändö-Osnäs. 

Detta kunde uppnås genom att: 

- En vajerfärja sätts in mellan Jurmo och Brändö. 
- En större flakfärja anskaffas för att sköta trafiken mellan Svinö och Degerby 
- Knipan flyttas från Föglötrafiken till linjen Brändö-Osnäs. 

Om M/s Knipan flyttas till Brändö Osnäs samtidigt som en lokal färja sätts in för att sköta 
trafiken mellan Brändö och Jurmo utökas kapaciteten på linjen betydligt. Ms Knipan rymmer 12 
bilar mera än Ms Ejdern som nu trafikerar linjen. Samtidigt skulle en vajerfärja mellan Jurmo 
och Brändö, förutom att den förbättrar Brändös interna trafik, möjliggöra flera turer per dag 
mellan Brändö och Osnäs då färjan inte längre behöver gå till Jurmo. Eventuellt kunde man i 
stället för en vajer färja sätta in en mindre frigående färja i privat drift som vid behov skulle 
kunna köra frakt trafik mellan Brändö och Osnäs. En lokalfärja för Jurmo-Brändö kunde också 
påverka sysseHisättningen positivt då den skulle vara möjlig att bygga på Åland. 

En större flakfärja för linjen Svinö-Föglö skulle förbättra trafiksituationen för Föglö samtidigt 
som den kunde utgöra det första steget mot en utbyggnad av kortruttstrafik över Föglö till 
Kök ar. 

Eftersom landskapsstyrelsen gått in för att lösa trafikbehovet för linjen, Brändö-Osnäs, 
tempor1irt med tilläggstonage, anser jag det vara väsentligt att man nu grundligt skulle studera 
hela upplägget för skärgårdstrafiken innan man investerar i en ny färja. Detta för att om möjligt 
undvika dubbelinvesteringar då en utökning av kapacitet mellan Föglö-Svinö och en utbyggnad 
av trafiken mellan Br1indö och Jurmo ändå så småningom blir aktuella. 

Johan Rothberg 




