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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg tilJ budgeten för 

år 1999. I tilläggsbudgeten föreslås ökning av de budgeterade inkomsterna från utdelning ur 

Alandia Y ards Ab:s konkursbo, från försäljning av fastighet samt från försäljning av m/s 

Kökar. Vidare föreslås ett anslag för humanitärt bistånd samt tilläggsanslag :för bostadslån, 
för brand- och räddningsväsendet, för ett pilotprojekt med distriktsansvar inom ÅHS, för 

biblioteken, för Ålands yrkesskola, för näringsstöd, för avbytarservicen och för skärgårdstrafi

ken. Tillägget balanserar på ett netto om 9.830.000 mark. 

Utskottets förslag 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget med två ändringsförslag. 

Utskottet föreslår att anslaget för skärgårdstrafiken, ombyggnad av färjor och upphandling 

av kompletterande säkerhetsutrustning, sänks med enbart 800.000 mark så att viss tilläggstra

fik kan inrymmas i anslaget under momentet. Vidare föreslår utskottet att anslaget för 

lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter, verksamhetens utgifter, utgår i avvaktan på 

ytterligare beredning. Utskottet toreslår också att finansmotion nr 69/1998-99 skall förkastas. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

41. Ht LAGTINGET 

01. LAGTINGET 

41.01.01. Verksamhetens utiiifter (YR) 
Landskapsstyrelsen har erfarit att kanslikommissionen förbereder ett fOrslag till 
ändring av lagtingsmännens arvodering. För att möjliggöra en tillämpning av ett 
nytt lagtingsbeslut fr.o.m. den nya lagtingsperioden fCSreslås ett tillägg under 

momentet om 200.000 mark. 



42. Ht 
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Utskottet konstaterar att talmanskonferensen fattat principbeslut orii att föteslå 
att lagtinget beslutar om ändclng av arvodet för lagtingsledamötema. Enligt 

förslaget skall arvodet fortsättningsvis beräknas på samma antal dagar samt 
utgående från samma löneklass men utökas med sex ålderstillägg. Beslutet 
föreslås tillämpas från den 1november1999 varför den förhöjning.av anslaget 

som föreslås i landskapsstyrelsens framställning torde vara tillräckligt. 

LANDSKAPSSTYRELSEN 

01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER. 
·42. 01. 01. Verksamhetens utgifter (YR) - 50.000 

Med beaktande av förslaget under moment 41.01.01 vilket med hänvisning till 

2 § LL om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse q 7 /85) 1can komma 
att ha ·direkt inverkan på landskapsstyrelseledamöternas avlöning fr.o.m. 

1.11.1999 föreslår landskapsstyrelsen ett tilläggsanslag under detta moment om 

50.000 mark. 

Eftersom talmanskonferensens förslag till beslut om ändring av lagtingsledamö
ternas arvode inte innebär en förändring av den löneklass på vilken ~rvodet 
beräknas, sker ingen automatisk förändring av arvodet för landskapsstyrelsens 

ledamöter. En sådan ändring skulle förutsätta att landskapslagen om arvode för 

medlem av Ålands landskapsstyrelse ändrades. Eftersom något sådant ändrings
förslag ännu inte föreligger föreslår utskottet att anslaget under momentet utgår. 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

42.05.60. .Ansla~ för humanitärt bistånd 
Eftersom situationen i Kosovo och dess grannländer som tar ~m,ot. ~tt stort antal 
flyktingar är exceptionell och hjälp utifrån är av nöden föreslår landskapsstyrel

sen att ett engångsanslag om 1. 000. 000 mark upptas att användas för humanitärt 
~ ,• 

bistånd i samband med Kosovokrisen. 

Utskottet konstaterar att humanitärt bistånd hör till rikets behörighetsområde 

men delar landskapsstyrelsens uppfattning att det är motiverat att uppta medel 
eftersom krisen i Kosovo är exceptionell. Det vore dock enligt utskottets mening 
önskvärt att anslag för humanitärt bistånd ur landskapets medel skulle beviljas 
enligt vissa generella principer varför landskapsstyrelsen enligt utskottets 

mening bör utarbeta kriterier för när bistånd i framtid~n skall utgå. 
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KANSLIAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE 

25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

43.25.83. Bostadslån <ro 
Under momentet föreslår landskapsstyrelsen ett tillägg om 5.0Q0.000 mark. 
Tillägget föranleds dels av stigande byggnadskostnader, dels av att fler hyreshu

sproj~kt har aviserats. Därtill föreslås att landskapsstyrelsen befullmäktigas att 
godkänna ytterligare nya projekt under år 1999 så att lån om 10 miljoner mark 
kan utges under senare år. 

Utskottet har inte några invändningar mot det föreslagna tillägg~anslaget men 
önskar framföra några principiella synpunkter. Enligt utskottets mening bör 

landskapsbelåning för hyresbostadsproduktion alltid vara förmånligare än 

motsvarande bankfinansiering. Landskapsstyrelsen bör därför överväga att 
införa ett system där maximiräntan för bostadslån binds exempelvis till 12 

månaders Eurobor. När stöd för hyresbostadsproduktion beviljas i form av 
räntestöd bör landskapsstyrelsen på motsvarande sätt överväga att binda 

minimisjälvrisken till Eurobor. Både i fråga om bostadslån och räntestöd bör 

det dock finnas en fastslagen maximinivå. · 

30.BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

43. 30. 01. verksamhetens ut~ifter (YR) 

Enligt landskapsstyrelsen har någon tillfredsställande lösning om alarmcentra

lens organisation och verksamhet ännu inte kunnat nås varför det är aktuellt att 

säga upp avtalet med Mariehamns stad. För att landskapsstyrelsen skall ha 

beredskap att utbilda ett tillräckligt antal operatörer föreslås därför ett tillägg

sanslag om 240.000 mark under momentet. 

I sitt betänkande över budgeten för år 1999 framhöll utskottet att landskapssty
relsen inte ensidigt bör fatta beslut om frågor som rör alarmcentralens verksam
het. Vidare framhöll utskottet att en långsiktig och hållbar lösning måste 
utarbetas innan åtgärder vidtas vilket förutsätter att alarmcentralens operativa 
verksamhet handhas antingen av kommunerna eller av landskapet. 

Utskottet förutsätter att en överenskommelse ingås med kommunerna så att 
alarmcentralens verksamhet säkerställs på kort sikt. Utskottet vidblir dock sin 
åsikt att huwdmannaskapet för alarmcentralen bör renodlas så att beslutanderätt 

och kostnadsansvar hör samman. 
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46. UTBILDNINGS~ OCH KULTURA VDELNINGENS FÖR.VALT~ 
:NINGSOMRÅDE , ·. 

44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 

46.44. 74. Flisvärmeanläggning (R) 

48. Ht 

I första tillägget till budgeten för år 1?98 upptogs 350.000 mark för en flisvär

meanläggning i befintligt pannrum. Eftersom det visat sig att pannrummet inte 
är ändamålsenligt föreslår landskapsstyrelsen att en ny byggnad uppförs och att 
ytterligare 350.000 mark upptas för flisvärmeanläggningen. 

Enligt utskottets mening är ett småskaligt flisvärmeprojekt där skogsägama 
levererar röjningsvirke för värmeproduktion vällovligt. Försöksprojektet bör 
bedrivas så att det kan fungera som studieobjekt och därmed stimulera till ökad 
biobränsleanvändning i landskapet. 

TRAFIKA VDELNINGENS FÖR.V AL TNINGSOMRÅDE 

20. SKÄRGÅRDSTRAFIK.EN 
48.20.70. Ombyggnad ay färjor och upphandling av kompletterande 

säkerhetsutrustning 00 + 1. 000. 000 
I enlighet med lagtingets beslut har landskapsstyrelsen anskaffat en ny frigående 

färja, ms Viggen. För anskaffningen har upptagits anslag om 45 miljoner mark 

medan det kontrakterade leveranspriset för färjan var 44.998.645 mark. Tillägg~ 
skostnader har dock uppkommit om ca 800.000 mark och på budgetmomentet för 

färjornas drift har förts utgifter om 505.000 mark avseende reservdelar och 
utrustning för färjan. Landskapsstyrelsen föreslår att anslaget får användas även 
för shitreglering av fartygsanskaffningen. Landskapsstyrelsen föreslår vidare att 

ombyggnaden av ms Ejdern inte förverkligas i detta skede eftersom den blir 
dyrare än beräknat. Anslaget föreslås totalt sett sänkt med 1.800.000 mark, varvid 
det återstående anslaget även kan anvälldas för ombyggnad av ms Skiftets kiosk. 

Utskottet har låtit sig informeras om handläggningen av anskafthingen av ms 

Viggen och finner den oacceptabel. Utskottet anser det synnerligen angeläget att 
landskapsstyrelsen fortsätter det uppföljningsarbete som redan inletts och tillser 
att lagtingets budgetbeslut efterlevs också i praktiken. 

I lagtingsledamoten Leo Sjöstrands m.fl. finansmotion föreslås att anslaget 

under momentet skall sänkas med 300.000 mark så att mellanskillnaden skall 
kunna användas för tilläggstrafik med ms Ejdern på södra linjen. 
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Utskottet har tagit del av statistik över sommarens förhandsbokningar på södra 

linjen och har kunnat konstatera att ett behov av tilläggstrafik kan föreligga. För 
att möjliggöra en ändamålsenligt anordnad tilläggstrafik under högsäsong på 

södra linjen föreslår utskottet därför att anslaget under momentet sänks med 

800.000 mark. Även extra turer på linjen Kumlinge" Torsholma torde kwma 

inrymmas under anslaget. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 19 ·april 1999 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Jansson, vice lantrådet Roger Nordlund, 

landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, finanschefen. D~ E. Eriksson, avdelningschefen 

Sven-OlofLindfors, interna revisorn Tuula Weckman samt bokningschefen vid Ålandstrafiken 

Christine Leppänen. 

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

ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

UTGIFTER 

Huvudtitel 42 

42. LANDSK.APSSTYRELSEN 

42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPS-
STYRELSENS LEDAMÖTER 

42.01.01. Verksamhetens utgifter (VR) 

att Lagtinget antar land
skapsstyrelsens förslag till första 

tillägg till budget för år 1999 

med följande ändringar: 

Landskaps 
styrelsens 

förslag 

1.128.000 

50.000 

50.000 

Finans
utskottets 
förslag 

1.078.000 
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Huvudtitel 48 

48. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE -1.800.000 -800.000 

48.20. SKÄRGÅRDS TRAFIKEN . :.1,BQQ.QQQ -8QQ,OQQ 
48.20.70 Ombyggnad av färjor och upphandling av 

kompletterande säkerhetsutmstning (R) -1.800.000 -800.000 

Huvudtitel 49 

49. FINANSIERINGSUTGIFTER 2.332.000 1.382.000 

49.98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR 2.332.000 1,382,000 

49.98.99 Överföring av budgetöverskott 

Utgifternas totalbelopp 

Utskottet föreslår vidare 

Marieharnn den 26 april 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

2.332.000 1.382.000 

9.830.000 9.830.000 

att Lagtinget bemyndigar land

skapssstyrelsen att ingå borgen om 

100.000 mark för Garantiföreningen 

för daghemmet Solrosen r.f. 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 



Tilllgg till finansutskottets betinkande nr 9/1998-99 över landskapsstyrelsens förslag 
till första tilllggsbudget för Ar 1999: 

Till motiveringen ilir 

48.20. 70 OmbYggnad av färior och up_phandling av kompletterande säkerltetsutrustning (R) 

fogas tbljande stycke: 

Utskottet önskar uppmärksamgöra landskapsstyrelsen på att anslaget, till den del . 
det används llir tilläggstrafik på södra linjen samt tbr extra turer på linjen 
Kumlinge - Torsholma, senare bör regleras i tilläggsbudget. 
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