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LAGlITSKOTTETS BETANKA\iDE nr 17/1983-84 

med anledning uv landskc.psstyrclsens be

rättelse till Alancls 1andsting över land

skapet Alands förvaltning och ekonomiska 

tillstönd under ilr 1982. 

Landstinget har den 9 november 1983 :_nbegärt lagutskottets utlåtande över 

ovannämnda berättelse. Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger 

Sandell, landskapsagronomen Göthe Larpes, byråchefen Jarl Lindqvist och anti

kvarien Marita Karlsson, samt mottagit inbegärt utlåtande av finansl1t~kottet 

över avsnittet om finansavdelningens rörvultningso111räde. Utskottet fär härmed 

vördsamt anföra följande. 

lltskottct har vid gr;mskningcn ;nr föl'\';1ltningshcriittclscn rör 1~l8~ \·;1H ;1tt 

niirmun' gransk;1 niigra s~irskHt utv;lld;1 avsn:itt ;1v hcrLittcJscn jiimtc den 

som bilaga ingående förteckningen över hemstä1lningar från landstinget. Däre

mot har utskottet i allmänhet inte i detalj granskat sifferuppgifter och 

dylikt. 

Utskottet önskar likväl fästa avseende vid att /Uandsdelcgationens sammansättning 

(1. 5.) inte heller detta år angivits helt korrekt. Professor Bengt Broms ut

nämndes 1.6. 1982 av statsrådet till ny medlem av delegationen i stället för 

professor Antti Suvinmta. Lnndstinget v;!ldc 12.11. 1982 h;mkdircktör Nils 

Lampi till första ersättare för ordinarie medlemmen -lunc Cu rlsson. 

I berättelsens avsnitt 5.2.4. och 5.2.9. anges att företagshälsovårdens för

verkligande under berättelseåret medfört problem. Utskottet har erfarit att 

Alands folkhälsoförbuncl inte fönnått tilldela företagshälsovården tiJ 1-

räckliga resurser för att kunna uppfylla vad folkhälsolagen 

anger beträffande förbundets skyldigheter att tillhandahålla arbetsgivarna 

i landskapet denna service. För närvarande anslås en halv 1äkartjfinst j!imtc 

tvä hiilsovi1rdartjiinster för änd~m1iilct. Såviil från landskapsstyrelsens sida 

som från arbetsgivarhåll har man försökt påverka förbundet i syfte att åstad

komma förbättringar utan att situationen märkbart föriindnits. Ur ekonomisk 

synvinkel innebär förverkligandet av folkhäJsolagens må1sättning ifråga om 

företagshUlsovården inte några avsev~ircla ansträngningar för förbundet. Verk

samheten finansieras med avgifter från arbetsgivarna, vilka i sin tur erhåller 

ersättning från folkpensionsanstalten för en betydande de1 av kostnaderna. 
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Däremot har förbW1<let även i övrigt haft svårt att besätta alla tjänster, 

vilket på det hela taget ansträngt förhW1dets verksarnhetsmöjligheter. Ut

skottet förutsätter att landskapsstyrel sen i s::imrttc1 med fnl khäl soförhunc1et 

fortsätter sina ansträngningar att höja nivån i frilga om företags-

hälsovården i landskapet så att lagstiftningens intentioner kan förverkligas. 

Vad gäller möjligheterna till samordning av vårdinrättningarna i landskapet, 

varom en utredning på landstingets hemställan tidigare utförts, kan konstateras 

att den nya lagstiftningen om planering och landskapsstöd för social- och 

hiilsoviir<lcn i viss mån förändrat si tuat.ioncn. Den lan<lskapsomfattande plan 

för all social- och hälsovård i landskapet som förutsätts i den nya lag-

stiftningen torde komma att öka möjligheterna att åstadkomma ett 

effektivare sumarbctc mellan de ol ik;1 v[\rdinriittningunw i landskapet. 

Ett sådant samarbete behöver inte inne-

bära en total administrativ sammanslagning, något som under utrednings- och 

remisskedet konstaterats innebära betydande svårigheter. Erfarenheterna från 

riket av stora sammanslagna vårdförbuncl är inte heller odelat positiva. Ut

skottet har erfarit att landskapsstyrelsen nu inväntar erfarenheter från 

den nya lagstiftningen om planering och landskapsstöd och att frågan om 

en sammanslagning i detta skede ligger vilande. Enligt utskottets åsikt 

finns det orsak att avvakta utvecklingen innan 

vidtas på basen av smnordningskommittens betänkande. 

vicbre åtg~irder 

Landstinget hemställde hästsessionen 1982 om en utredning om den barn

psykiatriska vården på Aland. Uts~ottet har erfarit att några egentliga 

åtgärder på grund av hemställan ännu inte hunnit vidtas men att Alands 

mentalvårdsförbund tidigarelagt inriittandet av en harnpsykiatertjänst vid 

förbundet till detta år. Hela den svenskspråkiga psykiatriska vården i landet 

är för närvarande föremål för utredning. Tillgången till specialistutbildad personal 

inom sektorn är synnerligen begränsad enligt vad utskottet kunnat crfar;1. 

Enligt en uppgift som redan ingått i ett flertal berättelser skall musei

byrån uppgöra förslag till reglemente för en museilektor. Museilektorn 

skulle bidra till att sprida kunskap om fon1forskningen, museiverksamheten 

och landskapets historia i enlighet med en tidigare hemställan från lands

tinget. Utskottet har inhämtat att anslag likväl inte beviljats för en dylik 
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befattning. Från museibyråns sida har-avsikten varit att aktualisera inrättande 

av befattningen i samband med en i annat sammanhang företagen översyn av 

anställningsförhållandena för hyr:'\ns person:1l. rör 11iirvar;111dc iir e11d;1st sex 
tjänster eller befattningar vid hyrfm :iv onl-in:irie eller extr:1 ordin:iric 

karaktär. Ovrig personal förordnas för kortare tider eller är anställd med 

pdvaträttsligt arbetsavtal. 

Utskottet har erhållit en redo~örelse för de underhandlingar som förts med 

markägare i Långbergsöda och Te igsöda byar rörande markförhållandena i an-

slutning till de där belägna fornminnesområdena. En arbetsgrupp för 

frågan tillsattes enligt uppgift i berättelsen 1980. Dessa för hela Norden 

unika fornminnesområden hotas allvarligt av marktäktsintrcssen samtidigt som 

svårlösta markägoförhållanden försenat och delvis förhindrat arbetsgruppens 

verksamhet. En förutsättning för områdets bevarande och för förståelsen av 

dess särskilda karaktär ä.r att tiilräckligt stora skyddsområden kan fastställas 
runt de olika fornlämningarna. Utskottet emotser därför att landskapsstyrelsen 

vidtar åtgärder för att arbetsgruppens verksamhet skall kunna fortsätta och 

frågan om områdets bevarande snarast bringas till en möjligast positiv lösning. 

I redogörelsen för arkivbyråns verksamhet (6.4.) uppges att underhandlingarna 

om överflyttning av åländska arkivalier i lanclsarkivet i J\ho inte under clr 

1982 fortskridit. Av redogörelsen för landsk:ipsstyrc1 sens Lltgär<ler med an

ledning av landstingets hemställningar framgår dock (s. 106) att riksarkivet 

i brev under år 1983 meddelat att det aktuella materialet kommer att överföras 

till landskapsarkivet. Utskottet noterar med tillfredsställeJ,se att frågan syn~• 

barligenframgångsrikt lösts på basen av ansträngningar från olika berörda 

instanser. 

Utskottet har under behandlingen av berättelsen erhållit en redogörelse för 

situationen på arbetsmarknaden i landskapet och arhetsfönnedlingshydns verk

samhet. Utskottet vill i detta sammanhang fästa uppmärksamhet vid att arhets

förmedlingsbyråns informationsverksamhet, som berörs i den allmänna översikten 

(7.1.3.)1 ges tillräckliga resurser på en mera permanent bas. Efter 1982 har 

denna sida av byråns arbete enligt uppgift skurits ned på grund av otillräckliga 

personalresurser. 
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Av berättelsen framgår att såväl antalet lediga arbetsplatser som antalet 

tillsatta arbetsplatser under året varit mindre än tidigare år. Denna ut

vcck1 ing synes fortsillta <I att anL1kt Jed iga ;1rhetsplalser for nLirvar;1ndc 

är _ lägre än på mycket länge. 

Utskottet har i sarnrnanhangetnoterat att den statistik som 

arbetsförrnedlingsbyrån uppgör och som ingår i berättelsen upptar endast 

på Aland bosatta personer. Den riksomfattande statistiken upptar däre-

mot alla de personer som sökt arbeten inom byråns verksamhetsområde. 

Utskottet berörde i sitt betänkande över föregående förvaltningsberättelse 

lärlingsnärnndens arbete. I förevarande berättelse saknas helt uppgifter om 

lärlingsnärnnden fastän dess verksamhet efter vissa tidigare svårigheter 

under berättelseärct rcorgani scr;1ts. lit skottet har inhämtat att Lmdsbps

förordningen om läroavtal ändrats under året (AFS 6/82) och att landskaps

styrelsen i juli 1982 fastställt nytt reglemente för lärlingsnärnnden, var

efter ny ordinarie nämnd utsetts. Nämndens sekreterare har även fungerat 

som kurskoordinator-utbildningsinspektör. Under hösten 1982 har enligt 

uppgift fyra nya läroavtal teckmts. Utskottet fön1tsätter att lärlings

nämndens verksamhet i nästkommande berättelse ånyo berörs. 

T samh;md med rcdogörel sen över 1 i\n och hidr:1g inom _ionlhrnkshyriins 

verksamhetsområde (7.2.2.) har utskottet erhållit nilrrnarc infonnation om 

gårdsbrukslånen. I tabellen över gårdsbrukslånen ingår en felaktig siffra. 

Där uppges att sammanlagt 18 lån beviljats för jordinköp (bostadslägen-

heter) till ett sammanlagt belopp om 39.000 mark. Det rätta beloppet skall 

vara 639.000 mark. I sammanhanget uttalar utskottet önskemålet om att inte 

bara antalet beviljade ansökningar skulJe anges utan totalantalet an

sökningar. 

Som villkor Cör beviljande av giirclsbruksliln stU11s ;1tt Ji\ntagarcn Lir en 

aktiv jordbrukare. Han skall äga lägenheten i fråga, bebo den och bruka elen. 

Han skall vidare erhålla sin huvudsakliga inkomst från jordbruket. Ansökningar

na granskas av den av landskapsstyrelsen tillsatta gårdsbrukskommissionen. Lan<l

skapsstyrelsen bör enligt utskottets mening handha den övergripande övervakningen 

över att 1ånen används i enli?het med för dem fastställda villkor, med bistånd 

av Je lokaL1 Lmtbruks- och skogsnUnmdcrna. 

Under avsnitt 7.2.3.3. berörs olika rådgivnings- och exkursionsdagar. Utskottet 

har noterat att arrangör för dessa dagar var Delegationen för AJancls lantmanna

gillen. 
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I fråga om skogsbruks byråns verksamhet (7. 3.) noteras som positivt det ökade 
intresset bland skogsägarna för att uopgöra skogsbruksplaner. För en kommande 
berättelse efterlyser utskottet närmare uppgifter om resultatet av de olika 
uppvännningsmeto<ler som provats vid försöksvLixthuset i BrLin<lö. 
Under rubriken 7.2.5.3. ingår en kortfattad redogörelse för verksamheten 

vid svinavelsstationen. Stationens arbete och de problem som förekommit 

c.Wr berörs ing:'\cndc i l:mdsk:1psrcvisorcrn:1s hcr!ittc1sc för 1982. Utskottet 

har härutöver jnhämtat ott en 1cdningsgrupp under herätte1sef\ret tills;:itts 

för att följa stationens verksamhet och att de problem som även berörs av 

revisorerna numera i huvudsak kan anses ha övervunnits. En något utförligare 

redogörelse för den försäljningsverksamhet som bedrivs vid stationen kunde 

ingå i en kommande berättelse. 

Utskottet noterar med tillfredsställelse att den allmänna översikten över 

byråns f.ör turistärenden verksamhet (7.5.1 .) omformats i enlighet med ut

skottets tidigare önskemål. 

Den tabell som ingår i avsnittet 8.2. 1. och utvisar antalet resenärer med 

landskapets färjor bör för att vara statistiskt rättvisande i fortsättningen 

uppgöras i form av ett stapeldiagram vilket utskottet även tidigare påpekat. 

Utskottet efterlyser för ett kommande år en något utförligare redogörelse 

för den subventionerade lasttrafiken med fordon till skärgårdskommunerna 

(8.2.2.). Någon uppfattning om verksamhetens volym erhålls inte av de upp

gifter som ingår i föreliggande berättelse. 

Finansutskottets ovannämnda utlåtande fogas till detta betänkande. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marieharnn den 5 januari 1984. 
På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

att Landstinget måtte bringa detta be

tänkande till landskapsstyrelsens kännedom. 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. 

Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och J.-E.Lindfors. 



ALANDS LANDSTING 

Marlehamn, den ..... ~~ .• .J.J.. ...... 19 .. ~3 

238/83. Nr ........................... . 

Postadress: 

Postbox 69 
22101 Mariehamn 

Till Lagutskottet 

rr:'\n f in:ms11tskottC't. 

Finansutskottet har mottagit lagutskottets brev av den 23.11 1983. l 

brevet anhåller lagutskottet om utlåtande av finansutskottet om utskottet 

har något att anföra med anledning av landskapets bokslut, landskapsrevi

soremas berättelse eller i landskapsstyrelsens ·berättelse till Alands lands

ting över landskapet Alands förvaltning och ekonomiska tillstånd under år 

1982 ing[len<lc avsnitt om finansavdelningens förvc:ll tningsorndldc. 

Finansutskottet som har granskat sagda bokslut och berättelser har intet att 

anföra angående dessa, vilket härmed meddelas lagutskottet. 

Adress: 

Självstyrelsegården 

Elisabeth Nauc10r 

sekreterare. 

Telefon: 

(928-) 15 000 

I -
! 


