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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKAL~DE nr 10/1973-
74 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Landstinget med förslag 

till första tillägg till ordinarie årssta

ten för landskapet Åland under år 1974. 

Land stinget har in begärt finans utskottets utlåt an de över ovan nämnda 

framställning. Utak ottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten 

Gunnar Häggblom,finanschefen lUce Bamberg 9 utbildningschefen Lennart 

Winqvist ~byråchefen vid arbetsförmedlingsbyrån Jarl Lindqvist samt 

företagskonsulenten John Bergström och får anföra följande. 

Landsl(apsstyrelsen meddelar i framställningen att frågan om brand

skyddsutbildningen för de åländska sjöskoleeleverna som bäst utreds. 

Finansutskottet konstaterar att utbildning inom brandskydd för sjöfolk 

är en viktig fråga som bör ägnas tillbörlig uppmärksamhet. Detsamma 

gäller brandskyddet till lands. Att frågeställningarna i ärendet all

sidigt belyses i den av landslcapsstyrelsen utlovade utredningen anser 

finansutskottet vara en nödvändig förutsäti:a:ling :för ett ställningsta

gande av land stinget. 

Den utlovade trafikplane11 har tidigare efterlysts i olika samman

h2.11g och torde föreligga inom kort. Finansutskottet und eret:ryker be

hovet av trafikplanen bl .a. för bedömningen av totalkostnaderna för 

genomförandet av denna och de olika alternativ som därvid föreligger 

för finansieringen, aktualiserat redan i dagens läge av bl.a. Vårdö

projektet och Kökartrafiken. Av sruama anledning önskar utskottet fraLIJ.

hålla nödvändigheten av att, i landskapslagen om landskapets finans

förvcl tning förutsatt femårsplan för landslcapets hushållning framläg

ges i samband med förslagen till årsstater för år 1975. 
I tjänsteförteckningen bör momentet för landstingets kansli vara 

ll.02.01. 
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17.01.01. Avlöningar (f). 

Före±agskonsulenten anställdes år 1969 enligt avtal som 

nu förlängts att gälla till slutet av år 1975. Enligt 

lendskapsstyrelsens framställning innebär justeringen av 

månadsarvodet att detta fixeras till ett belopp motsvaran

de lönen i löneklass B 1, medan tjänsten fortsättningsvi~ 

består såsom avtalstjänst. Finansutskottet har konstate

rat att arbetsuppgifterna i huvudsak omfattar de~amraa vilka 

ålige;er c1istrikt~cheferpa vid rikets distri~t~byråer för 
h2m- och småindustri .Dessutom tillkommer vissa uppgifter 



17 ,06 . 01 

,-: 

2~ 7 
-2-

vilka rör arbetskraftsfrågor .och lärlingsverksamheten. 

Finansutskottet konstaterar att det ur dessa synpunkter 

är motiverat med de:t nu föreslagna avtalsarvodet. Utskqt

tet föru tsätter dock att frågan om företagskonsulentens 
oc~gifter 

tjänsteställning;via det nuvarande avtalsförhållandets 

utgång upptages till diskussion liksom även frågan om 

organisationen när det gäller landScapets rådgivning för 

och verksamhet på hem- och småindustriområdet. 
Avlöningar (f). 

Landskapsstyrelsen framhåller att den tidigare med anslag 

för extra ~rbetskraft avlönade tjänsten som avdelnings

förestånda~ nu förutsättes bli bestående. En extra ordi

narie tjänst härför skulle inrättas räknat från den 1.4 

1974. 
I allmänhet borde enligt finansutskottets mening inte 

inrättas nya tj.änster under löpande finansår • . Med beaktan

de likväl av l'andskapsstyrelsens motivering och då tjäns

ter av detta ~lag />vilka avses att bli bestående;. icke bor
q~ biqehållas såsom extra tjänster, har finansutskottet 

o.JDf~~·tat landskaps styr els ens framställning. 
· · ·,, :· .. Hänvisonfie till ovan anförda får finansutskottet vörd-

att Landstinget måtte antaga l~q ~kap s-
• ' ' ~.:... .• ' · o;~ 

styrelsens förslag till för sta tillägg 

till ordinarie årsst·aten för landskapet 
Åland under år 19:74 ·s®t pemyndiga land-
skapesstyrelsen at t upp~'aga för budgetens 

erforderliga lån. 
Ma;r."i ehamn, den 

ordföra.nde 

sekret .ei-~re. . . 

Närvarande i ut$ko:t .. te t) ol'Cl.fö1'anden Wilen 9 vic eo;i::d;föranden Elmer 
. - - .u · 

Jansson Sf.1lilt l e4-am,(,5terna· 'Lundqvist? Mattss0n och ':.Fri!Perg. 
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