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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 20/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens meddelande till 

Landstinget angående av landskapsstyrelsen utarbe

tad översikt av landskapet Ålands hushållning för 

enskilda medel åren 1975-79. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovan nämnda med

delande. Utskottet, som i ärendet hört finanschefen Åke Barnberg, får anföra 

följande. 
Landstinget förelades under vårsessionen motsvarande översikt för ordinarie 

medel och extra ordinarie anslag. De allmänna synpunkter som då anlades i fi

nansutskottets betänkande gäller även i fråga om den nu framlagda översikten 

även om det finns anledning att se annorlunda på användningen av enskilda me

del som inte är bundna till riksförhållanden på samma sätt som ordinarie medel. 

Såväl ekonomiska rådet som planeringsrådet har numera uttalat sig om lång

tidsplaneringen. Vardera anlägger i detta skede närmast allmänna synpunkter på 

utformningen. 

Planeringsrådet anser det vara till fördel om metodiken och framställnings

sättet ytterligare studeras och framhåller att en större lättillgänglighet 

även för en vidare allmänhet vore önskvärd med beaktande av översiktens bety

delse för såväl politiker, näringsliv som allmänhet. 

Ekonomiska rådet anser att en mera utarbetad textdel hade underlättat läs

ningen. Rådet framhåller att femårsbudgeten snarast förefaller att bygga på ett 

resursorienterat synsätt och i detta avseende i alltför hög grad bundits vid 

riksmyndigheternas direktiv och poängterar därför behovet av en programplane

ring som skulle möjliggöra en aktivare anpassning till landstingets målsättning. 

Rådet efterlyser i detta sammanhang en principdiskussion om procentreglers till

lämpning i avräkningen. 

1Jtskottet finner de synpunkterna beaktansvärda. Förslaget om s.k.programpla

nering förutsätter fastställande av alternativa långsiktiga mål och resurs

bedömning av annat slag än hittills och ställer därför större krav både på 

de politiska beslutsfattarna och i planeringsarbetet. Enligt utskottet borde 

eftersträvas dylik programplanering men med hänsyn till svårigheterna att di

rekt försöka tillämpa en sådan på landskapets hushållning i dess helhet vore 

det ändamålsenligt att välja vissa sektorer eller områden av verksamheten. En

skilda medel kunde enligt utskottets uppfattning vara passligt objekt för en 

första etapp. 

Med hänvisning till det ovan anförda men då i övrigt nästa långtidsplan 

enligt finansförvaltningslagen skall avges redan instundande höst till ett 

nyvalt landsting har utskottet ansett att landstinget i detta skede endast 
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borde till kännedom anteckna sig föreliggande översikt . 

Utskottet får därför vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anteckna sig landskaps

styrelsens meddelande med översikten av landskapet 

Ålands hushållning för enskilda medel åren 1975-

1979 till kännedom. 

Mariehamn, den 11 september 1975 . 

stafsson 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilen , viceordföranden Elmer Jansson samt leda

möterna Lundqvist , Friberg och }'13.ttsson. 


