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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 19/1970-

71 med anledning av Ålands landskapssty
relses framställning till Ålands landsting 
med förslag till första tillägg till ordina

rie årsstaten för år 1971. 

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt finansut
skottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört vicelantrådet 
Fjalar Grönberg, äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors, väg
ingenjören Anders Lindholm och biträdande landskapskamreraren Inge

borg Mattssom, härmed vördsamt framhålla följande: 
Löner och personalfrågor. 
Landskapsstyrelsen har i den allmänna motiveringen under denna 

rubrik berört bland annat de fr.o.m. den 1.1. 1971 gällande kollektiv
avtalen för statens tjänstemän. Ehuru lagstiftningen angående kollektiv~ 
avtal enligt 11 § 2 mom. 9 p. hänföres till rikets lagstiftningsbehö
righet, torde dessa kollektivavtal icke utan vidare åtgärd kunna till
lämpas på landskapets tjänstemän i andra avseenden än då det gäller 
genom dessa avtal verkställd förhöjning av löneklasserna, vilka enligt 
3 § landskapslagen den 17 juli 1943 om avlöning i landskapsförvaltning-
en underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland ska.11 
vaTa desamma som statens motsvarande avlöningsklasser. Även om tjänste
kollektivavtalen därmed i vissa detaljer sålunda kommer att avvika 
från gällande landskapslagstiftning,anser uts~ottet att landskapssty-
relsen av rent praktiska skäl skulle vara berättigad att iaktta 
villkoren i dessa kollektivavtal men emotser samtidigt 
att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning vidtar åtgärder för att 
undanröja dessa formella hinder för avtalens tillämpning. 

För de koill1Ilunala tjänstemännen har särskilda kollektivavtal upp
rättats. Också dessa avtal berör andra frågor än rent lönemässiga. Så
lunda har undervisningsskyldigheten för vissa folkskollärare genom så-
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dana avtal förkortats. Vid beviljande av landskapsbidrag för vissa 
kommunala tjänsteinnehavare torde landskapsstyrelsen icke heller va1~ 
skyldig att iakttaga dessa kollektivavtal i andra avseenden än då det 
gäller lönejustering. Men även i dessa fall rekommenderas landskapss
tyr9lsen att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser1 då utskottet för- I, 
utsätter att landskapsstyrelsen samtidigt vidtar åtgärder för en ändring 
av berörda landskapslagar så att nödiga ändringar ges retroaktiv till
lämpning. Enligt utskottets åsikt borde landskapets kommuner nämligen 
icke komma i ett sämre läge i fråga om bidragsmöjligheterna än kommu-
nerna i riket. Likaså borde de kommunala tjänstemännen såsom tidigare 
få samma förmåner som motsvarande tjänstemän i riket. 
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Land skapsstyrels en har i framställningen upptagit anslag för perso

nalförstärkning vid lagberedningsbyrån. Därvid har landskapsstyrelsen 

lämnat tvenne alternativ öppna för det sätt på vilket denna personal

förstärkning skulle genomföras. Beträffande förslaget om att sammanfö

ra lagberednings-, landstingssekreterar- och revisionssekreterarupp

gifter till en :tjänst har utskottet hört landstingets nuvarande sek

reterare. Det har därvid framgått att detta alternativ kräver ytter

ligare utredning 9 innan landstinget kan taga slutlig ställning till 

en sådan tjänst. Bl.a. borde förvaltningsreformen vara genomförd. 

Utskottet har därför stannat· för det andra al terna ti vet, nämligen att 

en yngre jurist skulle anställas på avtalshasis för viss tid, förslags

vis 3-5 år. Då den föreslagna löneklassen A 26 emellertid förefaller 

något låg med tanke på arbetets art, anser utskottet att lönen ick-e 

skulle bindas vid någon särskild löneklass, utan landskaps styrelsen 

skulle ges möjlighet att inom ramen för anslaget fastställa nödig av

talslön. Med beaktande EN att anställningstiden detta år kan bli högst 

sju månader har utskottet dock icke föreslagit någon förhöjning av 

anslaget . 

Kommunikationer. 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om subventionering 

av bilfärjetrafik mellan Långnäs och Åboland via de södra skärgårds

kommunerna. Då denna trafik åtminstone under detta år närmast skulle 

upprätthållas i försökssyfte, anser utskottet att anslaget om 50.000 

mark skulle vara tillfyllest för innevarande år. Om erfarenheterna dock 

visar, att kostnaderna för detta trafikstöd stiger utöver detta belopp, 

skulle landskapsstyrellsen berättigas till en mindre förhöjning utan 

landstingets bifall genom att anslaget föreslås ändrat till förslags

anslag. Då grundanslaget redan är förslagsanslag borde dessutom till

läggsanslaget redan i framställningen ha varit förslagsanslag. 

Skärgårdsfärjans taxor har ännu icke fastställts av landskapsstyrel

sen för instundande s ä song. Fastställandet av dessa taxor är en för

val tningsåtgärd, som åligger enbart landskapsstyrelsen. Att landskaps

styrelsen dock berör frågan i framställningen måste närmast s~s mot 

bakgrunden av att landstinget förväntas dra upp de principiella lin

jerna för landskapsstyrelsens fastställelsebeslut. 

Med tanke på att skärgårdskommunerna närmast kan jämställas med 

u-områden i första zonen i riket enligt nugällande u-områdeslag, anser 

utskottet att införandet av trafikavgifter på nyttotrafiken, vilken 

tidigare varit befriad från avgifter, skulle strida mot den u-områdes~ 

Politiska målsättningen. Därtill kommer att landskapsstyrelsen för kom-
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roande diskussioner om bilfärjan Kumlinges taxor bör ges ett så gott 

utgångsläge som möjligt. Skärgårdsfärjans rutt mellan de olika färj

fästena i skärgården kan dessutom enligt utskottets uppfattning närmast 

jämställas med rutter för övriga landsvägsfärjor. 

Skolfrågor. 

Enligt vad utskottet erfarit har landskapsstyrelsen nu i princip 

beslutat om placeringen av tomten för tekniska skolan och möjligen 

senare ansluten sjömansskola. Stadsfullmäktige i Mariehamn har dock 

icke avgivit något slutligt besked på landskapsstyrelsens ställnings

tagande7 men frågan torde därmed i detta skede vara klar från land

skapets sida. Utskottet förutsätter att l andskapsstyrelsen i skyndsam 

ordning följer upp ärendet. 
'De taljmotivering. 

I N K 0 M S T E R. 
3 Avd. 1:35 (34). Hyror och diverse inkomster. 

1 framställningen har inkomstmomentet felaktigt rubrice

rats till 3 Avd.1:34. 

6 Avd.1 :2. Lån. 
Anslagets storlek överensstämmer icke med motsva~ande mo

ment i sifferbudgeten. Tillägget i detaljmotiveringen 

skall sålunda utgöra 147.600 mark. 

U T G 1 F T E R. 

1 Ht .• I: 4. Avlöningar. 
Med hänsyn till vad utskottet anfört i den allmänna motive

ringen föreslås detta utgif tsmoment utgå. 

4 Ht.Il:l. Avlöningar: 

Maskinpersonal. 

1 undermaskinmästare, årsarvode (A 16). 

Rubri-ceringen har bringats i överensstämmelse med rubrice- ' 1 

ringen i ordinarie budget genom tillägget "Maskinpersonal". 

Dessutom anser utskottet att 2/10 av lönekostnaderna skulle 

belasta Ålands centralsanatorium och 1/10 Ålands tuberku

losbyrå. Därmed skulle den kostnadsmässiga fördelningen 

av undennaskinmästare~s lön bli densamma som för maskin~ 

mästaren,med vilken den nyinrättade tjänsten närmast kan 

jämsti::i.llas. 

10 Ht.IlI:7.Ålands .yrkesskola för anskaffning av inventarier och 

maskiner. 
Ordf'öljden i momentets rubrik har ändrats i överensstämme l 

se med rubriceringen i ordinarie årss taten för år 1971. 
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Med hänvisning till det ovan anförda f å r utskottet vördsamt föreslå, 
t~· f' 

att Landstinget måtte antaga landskaps-

styrelsens förslag till första tillägg till 

ordinarie årsstaten för år 1971 med följan

de ändringar~ 

I N K 0 M S T E R. 
3 Avdelningen . 
============= 

I. Inkomst er av blandad natur. 

Kommunikationsväsendet. 

35 . Hyror och diverse inkomster .•.•.•.. ...• .... ....... 

U T G I F T E R. 
(Allmänna landstingskostnader). 

(1 Ht . I ~4. Avlöningar) . 

4 Huvudtiteln. Häl so- och sjukvård. 
--------------------------------------------------------------------

IL ll.1an ds centralsjukhus. 

1. Avlöningar: 

Maskinpersonal. 

1 und ermaskinmästare, årsarvode (A 16) 8 mån.7/10 

Summa II kap. 8.300 5 .810 

III. Ålands centralsanatorium. 

1. Avlöningar: 

1 underma.Bkinmästare, årsarvode ( A 16) 8 mån.2/10 
Summa III kap. 1.600 

1. Avlöningar: 
IV. Ålnnds tuberkulosbyrå ; 

1 undermaskinmästare, årsarvode (A 16) 8 mån. 1/10 

Summa IV kap. 830 

7 Huvudtit eln. Kommunikationsväsendet. 
===================================== 

III. Skärgårdslrnmmunika ti onerna. 

1. För upprätthållande av trafik i skärgården (f) ..... . - - - - - --- -
10 Huvudtiteln. Investerin gsutgifter. 
====================================== 

III . Undervisnings- och bildningsväsendet. 

7 . Ålands yrkesskola f ör anskaffning av inventarier och 

8.300 5.810 

1.660 

Folke Woivalin ~~~ 
ordförande . /. Sune Carl son 

s ekreterar • 
Närvarande i utskottet: ordföranden Folke \'Jo ivalin, viceordföranden 
Harry Lindfors samt l edamötern a Bertel Söderlund, Runar Wilen och Georg 


