
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

.33/ 1986-87 med anledning av 

1) ltm Raincr Lönns m.fl. hemställ

ningsrnotion till 1andskapsstyrclsen om 

utvärdering av förutsättningarna för 

att inom landskapsförvaltningen anlita 

enskilda företags tjänster, samt 

2) ltm Magnus Lundbergs m.fl. hem

ställnings motion till landskapsstyrel

sen om utredning av vilka tjänste- och 

serviceformer inom landskaps- och 

kommunalförvaltningen som kunde pri

vatiseras. 

Landstinget har den 5 december 1986 inbegärt lagutskottets yttrande över motio

nerna, vilka utskottet enligt arbetsordningens 23 § 2 morn. handlagt i ett 

sammanhang. Utskottet, som hört överingenjören Anders Lindholrn samt inbegärt 

utlåtande i ärendet från finansutskottet, får härmed vördsamt anföra följande. 

I vardera motionen framställs förslag om att utreda i vilken mån landskapsförvalt

ningen kan anlita privata företags tjänster. 

Utskottet har noterat att landskapsstyrelsen redan nu i betydande grad anlitar 

privata företag och entreprenörer för olika verksamheter. Detta gäller särskilt 

trafikavdelningens förvaltningsområde, där andelen av privata näringsidkare an

skaffade tjänster är betydligt högre än i motsvarande fall i Norden i övrigt. 

Exempelvis utförs nybyggnad och ytbeläggning av landsvägar helt och hållet genom 

anlitande av privata företags tjänster. Endast en mindre del av snöröjningen sköts 

av beredskapsskäl med landskapets egna fordon medan huvuddelen sköts med hjälp 

av inhyrda trafikidkare. 

Utskottet konstaterar att viss verksamhet med nödvändighet alltid måste drivas i 

landskapets egen regi. Detta gäller framför allt områden där krav på. speciell 

sakkunskap eller omedelbar beredskap måste ställas. Andra områden, såsom t.ex. 

vårdsektorn, är av sådan karaktär att privatisering i någon större omfattning inte 

kan komma ifråga. Beträffande skärgårdstrafiken konstaterades nyligen att över

gång till andra former för trafikens bedrivande inte torde leda till sänkta kostnader 

(Fu bet.nr 14/ 1986-87). 
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Allmänt sett omfattar dock utskottet åsikten att landskapsförvaltningen i sådana 

fall där förutsättningar finns bör kunna utnyttja privata företagares tjänster. Dessa 

möjligheter borde kontinuerligt ägnas uppmärksamhet inom landskapsförvaltningens 

olika verksamhetsområden. En utgångspunkt bör härvid vara, såsom även finansut

skottet framhåller i sitt utlåtande, att tillbudsståcnde resurser bör utnyttjas så 

effektivt som möjligt. I bedömningen måste samtidigt göras en avvägning mellan å 

ena sidan rena kostnadssynpunkter och å andra sidan kraven på att tillgodose en för 

olika kategorier· acceptabel service. Utskottet önskar vidare betona att hänsyn 

måste tas till rådande anställningsförhållanden och till den inom förvaltningen 

förda personalpolitiken. 

Utskottet delar finansutskottets uppfattning om att någon särskill utredning av de i 

motionen berörda frågorna inte erfordras men vill understryka vikten av att ovan 

berörda synpunkter beaktas i samband med budgeteringen och verkställigheten av 

befintlig verksamhet liksom vid planeringen av nya verksamhetsformcr. 

Mot bakgrunden av de synpunkter som framförts ovan tillstyrker utskottet de i 

motionerna framförda förslagen. Utskottet har härvid beslutat att med en modifie

ring föreslå godkännande av det i motionen nr 5/ 1986-87 ingående kläm förslaget 

medan det i motionen nr 7I1986-87 ingående klämförslaget är så kategoriskt 

formulerat att utskottet av formella skäl föreslår förkastande. Utskottet konstate

rar dock samtidigt att vad som anförts i det föregående hänför sig till båda 

motionerna. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 1 oktober 1987 

att Landstinget måtte hemställa om 

att landskapsstyrelsen kontinuerligt 

utvärderar möjligheterna att anlita 

privata företags tjänster inom land

skapsförvaltningen där detta av prak

tiska eller ekonomiska skäl är fördel

aktigt eller annars ändamålsenligt, 

samt 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotionen nr 7I1986-87. 
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På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson och Jan-Erik Lindfors. 



ÅLANDS LANDSTING 

Mariehamn 

Nr 

den 8 september 1987 

45/87 

Till lagutskottet 

från finansutskottet 

Finansutskottet har mottagit lagutskottets brev av den 24 augusti 1987. 

I brevet anh~ller lagutskottet om finansutskottets utlåtande över lands

tingsman Rainer Lönns m.fl. hemställningsmotion om utvärdering av förut

sättningarna för att inom landskapsförvaltningen anlita enskilda företags 

tjänster (mot. nr 5/1986-87) och landstingsman Magnus Lundbergs m.fl. hem

ställningsmotion om utredning av vilka tjänste- och serviceformer inom 

landskaps- och kommunalförvaltningen som kunde privatiseras (mot. nr 7/ 

1986-87). 

Båda motionerna tar sikte på att landskapsförvaltningen skulle anlita pri

vata företags tjänster eller att vissa delar av förvaltningen skulle priva

tiseras och föreslår att en utredning av frågan görs. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att landskapsstyrelsens personella 

och ekonomiska resurser bör utnyttjas så effektivt som möjligt. Följaktligen 

skall i regel de billigaste alternativen sökas. Att göra en särskild utred

ning av ärendet anser utskottet inte behövas och för övrigt kan frågan för

väntas bli berörd i den genomgång av ämbetsverkets organisation som land

skapsst yrelsen har fått i uppdrag att företa (senast behandlat av finans

utskottet i Fu bet. nr 17/1986-87). Finansutskottet anser istället att 

direktiv bör utarbetas för budgetberedningen. Direktiven skulle ange vilka 
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olika överväganden den kontoansvarige alltid bör göra. Bl.a. skulle 

klart fastslås att varje nytt budgetäskande måste föregås av ett nog

grant övervägande om det i enskilda fall genom anlitande av den privata 

sektorn kan uppnås ett mer ändamålsenligt resultat t.ex. sänkning av 

kostnaderna. Anlitande av den privata sektorn bör dessutom medföra att 

administrationen hålls på en rimlig nivå. 

Ledamöterna Sundblom och Tuominen har inte kunnat omfatta utlåtandet 

eftersom de anser att någon särskild utredning i frågan inte behöver 

göras. 

På finansu~kott 

'-" 
! 

Roger1 a 

ordfö 
L 

sekreterare 

Närvarande vid ärendet avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, 

viceordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och 

Tuominen. 


