
1989-90 Lt.;,. Ls framst~nr 25 - HI tb OM 1989 ... Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 5/ 1989-90 med anledning av land

~l<apsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till tredje 

tiJlägg ·. till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1989. 

Landstinget har den 8 januari 1990 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

framställningen. Utskottet som i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson samt 

avtals- och lönechefen Jörgen Erlund får rn.ed anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

25 Ht. 10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

25.10.74 Grundförbättring av byggnader (R) 

Finansutskottet anser att det i framställningen upptagna anslaget för 

förbättringar i den s.k. epidemibyggnaden borde ha intagits i budgeten 

för år 1990 då arbetena först kommer att utföras under innevarande år. 

För att inte förorsaka förseningar i sjukhusets renoverings- och om

byggnadsprogram föreslår finansutskottet dock att landstinget godkän

ner anslaget enligt framställningen. 

28 Ht. 18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21 Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

I sitt betänkande (Fu bet.nr 15/1988-89) med anledning av förslaget till 

fjärde tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under är 1988 

konstaterade utskottet att underskottet under året kom att uppgå till 

ca I,5 miljoner mark. Detta ansågs dock acceptabelt eftersom däri 

ingick vissa investeringar och kostnader av engångskaraktär såsom 

konsultarvode, vilket kunde godtas under en försöksperiod. Försökspe

rioden omfattade sju månader under år 1988. Utskottet antog att 

,, , . landskapsstyrelsen inför' 1989 skulle vidta sådana åtgärder att de nya 

avtal som skulle ingås med. bussbolagen våren 1989 kunde uppgöras i 

enlighet härmed. Genom det nu föreslagna tillägget till anslaget för år 
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1989 uppgår kostnaderna till ca 2,5 miljoner mark och finansutskottet 

tvingas konstatera att även år 1989 måste betraktas som hörande till i 

försöksperioden. Vad gäller kostnaderna för år 1990 vill finansutskottet 

i det här sammanhanget enbart hänvisa till sitt betänkande (Fu bet.nr 

1/ 1989-90) över förslaget till ordinarie årsstat under år 1990. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget antar förslaget till 

tredje tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Aland- under år 1989. 

Mariehamn den 11 januari 1990 

,· .,:·. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof l..indfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare ... >., •. 

Närvara.nde. vid-ärepcfets avgörande behandling: ordföranden Sven.,.Olof 'Lindfors, 

viceor9föra,r:ideq S.undblom sq.rntJedamöterna Lindboni och Olofsson. 
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