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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 18/1987-88 med anledning av land

skapsstyre!sens framställning till 

landstinget med förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988. 

Landstinget har den 19 april 1988 inbegärt finansutskottets utlåtande över fram

ställningen. Utskottet har i ärendet hört hälsovårdsdirektören Kjell Allberg, 

finanschefen Dan E. Eriksson, styrelsemedlemmen i föreningen Norden på Åland 

r.f. Susanne E. Eriksson, avdelningschefen Olof Erland, avtals- och lönechefen 

Jörgen Erlund, överinspektören Göran Frantzen, ordföranden i Ålands Producent

förbund Göran Helling, landskapsagronomen Göte Larpes, rektorn för Ålands 

yrkesskola Gunnar Lemquist, biträdande landskapsagronomen Henry Lindström, 

landskapsläkaren Birger Ch. Sandell samt styrelseordföranden i Ålands lokal-TV Ab 

Raimo Toivonen. Utskottet får i ärendet anföra följande. 

Finansutskottet har med anledning av de ändringar som föreslås korrigerat förskot

tet på statsanslaget för den skattefinansiella utjämningen så att budgeten balanse-

rar. 

Detaljmotivering 

22 Ht. 

22.05.22 

UTGIFTER 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Organisationsutveckling 

Under momentet föreslås ett anslag om 400.000 mark att användas till 

konsultarvoden och övriga kostnader i samband med en kartläggning av 

utvecklingsbehoven inom !andskapsförvaltningen. Målsättningen för pro

jektet är att på sikt uppnå en effektivare förvaltning, en bättre 

arbetsmiljö samt en högre servicenivå gentemot allmänheten. Konsult

arbetet, vilket utförs av statens utvecklingscentral, styrs av en led

ningsgrupp bestående av avdelningscheferna, interna revisorn, avtals

och lönechefen samt Jagberedningschefen. 

Finansutskottet omfattar det föreslagna anslaget och motiveringarna 

härför. 

23 Ht. 01. CENTRALFÖRVALTNING 

23.01.88 Aktieteckning i bolag (R) 

Finansutskottet har efter omröstning 0-2) beslutat omfatta det 
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framställningen ingående förslaget. 

Vicordföranden Sundblom och ledamoten Mattsson anser att anslaget 

borde ha utgått. 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

23.23.74 Grundreparationer (R) (+ 400.000) 

Under momentet föreslås upptagande av ett anslag om 400.000 mark att 

användas för grundreparationer i Ålands turisthotell, hotell Arkipelag. 

Anslaget är enligt framställningen avsett att användas för ombyggnad 

och förstoring av spelsalen/lobbybaren genom att ta i bruk de utrymmen 

som hittills utnyttjats av Ålands hotell- och restaurangskola. 

Enligt finansutskottets mening bör, i anslutning till de förslagna grund

reparationerna, genomföras en renovering även av turisthotellets kon

ferensavdelning. Genom upptagande av anslag i detta skede kunde 

renoveringen utföras så att lokalerna står färdiga att utnyttjas till 

hösten 1988. Finansutskottet har efter omröstning (3-2) föreslagit en 

höjning av anslaget med 400.000 mark till totalt 800.000 mark. En 

minoritet i utskottet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföran

den Sundblom) anser att det i framställningen ingående förslaget borde 

ha godkänts. 

23.23.76 Utredning av tillbyggnad (R) 

Finansutskottet omfattar det föreslagna anslaget och motiveringarna 

härför. Utskottet har med tillfredsställelse konstaterat att landskaps

styrelsen avser att säkerställa garantier för eventuella driftsförluster 

innan planeringen av projektet inleds. 

Ledamoten Mattsson anser att garantier för eventuella driftsförluster 

bör vara säkerställda innan planeringen av projektet inleds. 

30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

23.30.25 Utvecklande av landskapsanställdas företagshälsovård (F) 

Under momentet föreslås upptagande av ett anslag om 96.000 mark för 

bl.a. anställande av en hälsovårdare med uppgift att organisera och 
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verkställa lagstadgad företagshälsovård inom landskapsförvaltningen. 
I 

Med företagshälsovård avses den verksamhet landskapsstyrelsen, enligt 

lagen om företagshälsovård (FFS 743/78), är skyldig att anordna. 

Verksamhetens syfte är att förebygga arbetsrelaterade hälsorisker. 

Landskapsstyrelsen har i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen 

om folkhälsoarbetet uppdragit åt Alands folkhälsoförbund att ombesörja 

företagshälsovården för de anställda. Undantaget de anställda, som hör 

tiH branschgrupper I och Il (vissa grupper vid trafik- och näringsav

delningarna), har landskapets personal dock ännu inte omfattats av den 

lagstadgade företagshälsovården. Denna brist har dels påtalats av de 

fackliga organisationerna, dels aktualiserats av införandet av ADB

teknik i verket. 

Atands folkhälsoförbund har, enligt vad finansutskottet inhämtat, för 

närvarande 254 företag med 5.380 anställda anslutna till företagshälso

vården. Verksamheten är för närvarande dimensionerad för 10.000 

anställda. Med en positiv utveckling av personalrekryteringen räknar 

folkhälsoförbundet med att driva verksamheten i denna omfattning om 

ca 3 år. 

Finansutskottet omfattar det föreslagna anslaget. Utskottet förutsätter 

dock att den lösning av företagshälsovårdsfrågan som landskapsstyrel

sen föreslår är av temporär natur och att verksamheten inte i detta 

skede byggs ut så att försäljning av tjänster blir aktuell. Likaså 

förutsätter utskottet att verksamheten hålls inom ramarna för före

tagshälsovården. 

26 Ht. 27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27 .54 Understöd åt föreningen Norden 

Finansutskottet omfattar det föreslagna anslaget på 15.000 mark för 

avlönande av en handledare inom Nordjobb-projektet under ca 2 måna

der. 

27 Ht. 11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

27 .11.41 Utgifter för balansering av lantbruksproduktionen 

Finansutskottet omfattar det föreslagna anslaget och motiveringarna 

härför. 
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Ledamoten Mattsson omfattar det föreslagna anslaget, men anser att 

1andskapsstyrelsen bör fastställa en kvot för odlingsavtal för spannmål i 

landskapet Åland inom ramen för vilket trädesavtal kan ingås, med 

beaktande av det åländska jordbrukets förhållanden. Om ansökningarna 

överstiger den fastställda kvoten skulle sökandens sociala situation vara 

utslagsgivande vid prioriteringen. Vidare bör, enligt ledamoten Matts

son, avtal inte ingås med juridiska personer. 

Ledamoten Lindbom har påyrkat att under momentet borde upptas 

anslag för ingående av s.k. mjö1kbonusavta1 på enahanda grunder som i 

riket. Enligt finansutskottets mening bör, enligt 57 § Jandstingsordnin

gen, sådant nytt anslag väckas genom finansmotion. Så har inte skett 

varför utskottet konstaterat att förslaget på denna grund förfaller. 

25. TURISMEN 

27 .25.40 Turismens främjande (R) 

28 Ht. 

28.18.21 

Finansutskottet har omfattat det föreslagna anslaget om 200.000 mark 

med anledning av det temporärt försämrade marknadsläget. 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

I ordinarie årsstat för 1988 har budgeterats 7 50.000 mark. Landskaps

styrelsen föreslår att anslaget under momentet dels får användas för 

ersättningar till anlitade konsulter och till bussbolagen samt dels för 

avlönande av personal för administration av verksamheten. Landskaps

styrelsen föreslår även med hänvisning till 8 § 2 mom. finansförvalt

ningslagen att intäkterna av verksamheten, om dessa uppbärs direkt av 

landskapsstyrelsen, kan gottskrivas momentet. 

Finansutskottet har tagit de! av den konsultrapport om kollektivtrafiken 

som framtagits. Enligt förslaget skulle kollektivtrafiken framdeles 

byggas kring fem s.k. stamlinjer. För att säkerställa trafiken från och 

till de mer perifera delarna föreslås kommunerna upprätthålla matar

trafik ti!l dessa stamlinjer. 

Finansutskottet har omfattat förslaget till nya motiveringar. Enligt 

utskottet bör den föreslagna verksamheten ses som ett försöksprojekt. 
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Projektet bör drivas av landskapsstyrelsen, som även i fortsättningen 

bör ges rätt att anlita den tidigare anlitade konsulten. 

En minoritet inom utskottet (viceordföranden Sundblom och ersättaren 

Jan F. Sundberg) anser att stöd för matartrafiken till stamlinjerna även 

fortsättningsvis bör utgå till de perifera kommunerna enligt de princi

per som för närvarande tillämpas. 

Mot beslutet att verksamheten bör administreras av landskapsstyrelsen 

anmälde ordföranden Sven-Olof Lindfors avvikande mening och anförde 

att busstrafiken även fortsättningsvis borde administreras av trafikbo

lagen i samarbete med landskapsstyrelsen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till första tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1988 med följande änd

ringar. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

Landskapssty

relsens förslag 

Finansut

skottets 

förslag 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

4.931.600 

4.931.600 

4. 931. 600 

5.331.600 

5.331. 600 

5.331.600 
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Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 23 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

23. ÄLANDS TURISTHOTELL 

74. Grundreparationer (R) 

Utgif temas totalbelopp 

Mariehamn den 28 april 1988 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

5.031.600 

1.392.800 

900.000 

400.000 

5.031.600 

5.431.600 

1.792.800 

1. 300.000 

800.000 

5.431.600 

Michael Patrickson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom, ledamöterna Lindbom (delvis), Mattsson och Salmen 

(delvis) samt ersättaren Jan F. Sundberg. 


