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Lt - Ls meddelande nr 2.

LAf\DSKAPSSTYRELSENS MEDDELAf\DE till Landstinget angående Översikt av landskapet Älands
hushållning åren 1982-86 för ordinarie och
extraordinarie medel.
Enligt LL om landskapets finansförvaltning åligger det landskapsstyrelsen att vid den landstingssession som vidtager den 1 mars framlägga en
plan för landskapets hushållning under det löpande f inansåret och under
de fyra följande finansåren. Nu aktuella finansår är 1982-86.
Vid landstingets behandling av Översikten för åren 1981-85 i januari
1982 framfördes olika önskemål om översiktens framtida inneh(lll. Bland
annat efterlystes en bättre samordning mellan landskapsstyrelsen och
planeringsorganen, att översikten mera skulle inriktas på att definiera och konkretisera målsättningen samt på en bedömning av resursbehov
och '-tillgång.
Landskapsstyrelsen har mot bakgrund av de av landstinget framförda åsikterna funnit det motiverat att granska utformningen av översikten både
vad gäller dess form och dess innehåll. Landskapsstyrelsen har därför
tillsatt en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från finansavdelningen,
näringsavdelningen, ekonomiska sekretariatet och planeringsbyrån.
Med beaktande av den tid som stått landskapsstyrelsen till förfogande
sedan landstinget i slutet av januari slutbehandlade "Översikten av
landskapet Alands hushållning åren 1981-85'' har det inte varit mHjligt
att utarbeta en översikt för de nu aktuella översiktsåren 1982-86, som
beaktar de krav på förändringar av översikten som ställts av landstinget.
Landskapsstyrelsen konstaterar samtidigt att arbetet med att reformera
översikten i enlighet med landstingets önskemål måste prioriteras för
att det skall vara möjligt att i nästa års marssession framlägga en reviderad och ändamålsenligt femårsöversikt.
Då ekonomiska rådet under april månad kommer att avge sitt förslag till
ekonomisk-politiskt program för åren 1982-86 avser landskapsstyrelsen
att behandla detta förslag och därefter·avge·meddelande till landstinget om ekonomisk-politiskt program. Sålunda skall landskapsstyrelsens

- 2 ekonomisk-politiska program läggas till grund för utarbetande av nästa långtidsöversikt.
Landskapsstyrelsen har under vårens lopp även inlett arbetena med att
utarbeta trafikplan för landskapet. Utformningen av denna kommer att
inverka på översikten,
På grund av det ovan framförda har landskapsstyrelsen beslutat meddela
landstinget att landskapsstyrelsen beträffande Översikten av landskapet
Ålands hushållning åren 1982-86 för ordinarie och extraordinarie medel
hänvisar till Översikten för åren 1981-85 och att följande fullständiga översikt sålunda kommer att utarbetas att gälla åren 1983~87.
Mariehamn, den 23 april 1982
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