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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 20/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1989. 

Landstinget har den 21 april 1989 inbegärt finansutskottets utlåtande över fram

ställningen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, räddningsinspek

tören Sven-Olof Boman, landskapsantikvarien Stig Dreijer, avdelningschefen Olof 

Erland, byggnadskonsulenten Ralf Granlund, landskapsagronomen Henry Lindström, 

fiskeriintendenten Carl Storå och regionplanechef en Gunda Åbonde-Wickström, får 

med anledning härav anföra följande. 

I 

Finansutskottet har med anledning av de ändringar som föreslås korrigerat förskot-

tet på statsanslaget för den skattefinansiella utjämningen så att budgeten balanse

rar. 

Förvaltningens arbetsutrymmen 

Förvaltningens arbetsutrymmen har flera gånger tidigare varit föremål för lands

tingets behandling. I samband med behandlingen av andra tilläggsbudgeten till 

årsstaten för år 1986 avslog landstinget en begäran om medel för att kontorsutrym

men skulle kunna hyras i Mariehamn. Finansutskottet ansåg då att det inte var 

ändamålsenligt att hyra separata kontorsutrymmen utanför självstyrelsegården 

utan att utrymmesfrågorna i första hand skulle lösas inom ramen för den befintliga 

byggnaden eller i någon annan byggnad som landskapet äger eller disponerar. 

Slutligen konstaterade utskottet att ärendet inte var av så brådskande art att det 

borde avgöras i samband med en tilläggsbudget utan ansåg att frågan kunde 

övervägas och föras till landstinget i samband med ordinarie budgeten för år 1987 

eller nästa långtidsbudget (Fu bet.nr 13/ 1985-86). Utrymmesfrågan nämndes också i 

samband med behandlingen av långtidsbudgeten där en totalgenomgång av land

skapsförvaltningen hade aktualiserats. 

Frågan blev föremål för ett särskilt intresse i samband med behandlingen av 

hemställningsmotion nr 3l/./ l 985-86 som gällde just landskapsförvaltningens utrym

mesbehov. I sitt betänkande över motionen konstaterade utskottet att frågan är 

komplicerad eftersom behovet av ytterligare utrymmen är ett resultat av många 

underliggande faktorer inom organisationen av landskapsförvaltningen. Hänvisande 
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till sina tidigare uttalanden ansåg finansutskottet att landskapsstyrelsen borde 

vidta en total genomgäng av ämbetsverkets organisation för att övergripande 

riktlinjer och generella ramar för förvaltningens utveckling skulle kunna utarbetas. 

Ur dessa uppgifter och planer skulle sedan behovet av utrymmen kunna härledas. 

Finansutskottet framhöll att frågan borde behandlas med största prioritet (Fu 

bet.nr 19/1985-86). 

I ordinarie årsstaten för år 1987 upptogs medel för anlitande av en konsult för 

utvecklande av landskapsstyrelsens organisationsstruktur. I motiveringen till ansla

get nämndes särskilt att utrymmesfrågan skulle ingå. Landskapsstyrelsen konstate

rade "att vissa behov finns av smärre ombyggnader i självstyre1segården, bl.a. för 

arbetsförmedlingen, men att innan dessa utförs bör en översiktlig plan över 

utnyttjandet av fastigheten göras. I detta sammanhang utreds även hur landskaps

styrelsens utrymmen i Fastighetsaktiebolaget Godby Center bäst kan utnyttjas". 

Bara några månader senare aktualiserades frågan återigen i landskapsstyrelsens 

förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för är 1987. I framställningen sägs 

att utrymmesbristen blivit så påtaglig att någon eller några enheter måste få 

utrymmen utanför självstyrelsegården. Landskapsstyrelsen hade därför beslutat 

meddela berörda parter att bl.a. regionplanebyrån och rättshjälpsbyrån borde flytta 

ut ur självstyrelsegården. Vidare konstaterades att landskapets lokaler i Godby 

Center borde kunna utnyttjas bättre och att regionplanebyrån kunde beredas 

utrymmen där. Dessa åtgärder ansågs dock inte tillräckliga varför landskapet 

anhöll om fullmakt att, om utrymmen skulle erbjudas, få ingå hyresavtal för 300 -

350 m2 kontorslokaler i Mariehamn för arbetsförmedlingens och yrkesvägledningens 

behov. 

Finansutskottet konstaterade att någon utredning av organisationen inte förelåg 

men var ändå med hänsyn till det rådande läget berett att omfatta en utflyttning 

av arbetsförmedlingen och den därmed nära sammanhängande yrkesvägledningsby

rän. Vad gällde en utflyttning av regionplanebyrån till landskapets lokaler i Godby 

Center ansåg utskottet dock inte att ärendet var tillräckligt berett. Det konstate

rades rent allmänt i betänkandet att den fysiska och den ekonomiska planeringen i 

landskapslagstiftningen getts en gemensam roll som förutsätter nära samarbete 

dem emellan varför lämpligheten av en separering av de två byråerna borde 

övervägas. I sammanhanget poängterades vidare att trots att kommunerna deltar i 

kostnaderna för regionplaneringen är det landskapet som är huvudman för verksam

heten. 
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Finansutskottet ansåg det inte ändamålsenligt att flytta ut en enhet med enbart 

två anställda till Godby Center utan att det i så fall skulle utgöra ett led i en mer 

omfattande planering. Finansutskottet ansåg i stället att den av landskapsstyrelsen 

aviserade utredningen över hur landskapsstyrelsens utrymmen i Godby Center skall 

utnyttjas först bör färdigställas. Utskottet sade att utredningen borde utmynna i 

ett förslag till hur lokalerna skulle kunna användas för service- eller kontorsända

mål i syfte att möjliggöra att någon eller några enheter skulle kunna flyttas dit (Fu 

bet.nr l 7/1986-87). 

I framställningen med förslag till ordinarie årsstat för år 1989 behandlade 

landskapsstyrelsen återigen förvaltningens behov av utökade arbetsutrymmen. Här 

konstaterades att avdelningschefernas förslag om en tillbyggnad med en våning på 

sjä!vstyrelsegården ligger till grund för landskapsstyre!sens behandling av ärendet 

under år 1989. Landskapsstyrelsen skulle dock även söka alternativa lösningar vad 

gäller trafikavdelningen och arbetsförmedlingen. Beträffande trafikavdelningen 

skulle en utflyttning till Möckelö utredas och för arbetsförmedlingens del skulle 

ti!läggsutrymmen sökas i stadens centrala delar. Utredningen av nämnda alternati

va förslag skulle göras 1 samråd med berörda tjänstemän. 

Landskapsstyrelsen har i föreliggande framställning redogjort för de olika huvudal

ternativ som man nu anser möjliga som lösning av utrymmesbristen. Landskaps

styrelsen föreslår, trots att de av finansutskottet redan i april 1987 efterlysta 

utredningarna ännu inte föreligger, att landstinget redan i det här skedet skall ta 

ställning för alternativ A, nämligen en utbyggnad av självstyrelsegården med ett 

plan på kanslibyggnaden, ca 1.600 m2. Under en övergångsperiod skulle utrymmen 

hyras i en närbelägen byggnad för ekonomiska sekretariatet och regionplanebyrån 

samtidigt som planeringen av tillbyggnaden inleds. 

Finansutskottet kan inte omfatta landskapsstyrelsens föreliggande förslag utan 

anser att frågan är av så grundläggande betydelse att den bör avgöras i samband 

med en ordinarie årsstat och att den bör baseras på fullständiga utredningar av 

konsekvenserna av en utflyttning av en eller flera enheter tiU någon av landskapets 

egna fastigheter. Som nämnts har finansutskottet tidigare efterlyst sådana utred

ningar. Vidare anser finansutskottet att en grundlig rationaliseringsutredning bör 

göras innan slutgiltig ställning tas i utrymmesfrågan. Det är viktigt att 

utredningarna är fullständiga i fråga om möjligheterna till utflyttning, utbyggnad 

av befintliga byggnader och viss förtätning i nuvarande arbetsutrymmen. 
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Viceordföranden Sundblom har anmält avvikande åsikt i fråga om planeringen av 

tillbyggnaden som han anser bör inledas i enlighet med landskapsstyrelsens förslag 

i framställningen. 

Ledamoten Mattsson har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Detaljmotivering 

INKOMSTER 

12 Avd. 22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

12.22.03 Planeringsrådet och planeringsbyrå.n (- 15.000) 

Med hänvisning till vad under moment 22.03.10 och i allmänna motive

ringen anförs föreslås att den under momentet upptagna inkomsten om 

15.000 mark utgår. 

UTGIFTER 

22 Ht. 03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

22.03.10 Lokalutgifter (F) (- 70.000) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen. 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

22.04.10 Lokalutgifter (F) (- 86.100) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen. 

23 Ht. 21. FRÄMJANDE AV BOST ADSPRODUKTION 

23.21.83 Bostadslån (R) (+ 500.000) 

Finansutskottet anser i likhet med vad som föreslås i framställningen 

att det stora behovet av bostadslån för byggande av egnahem motiverar 

ett tilläggsanslag. Utskottet anser vidare att behovet av medel för 

byggande av hyreshus är så stort att det motiverar upptagande av 

ytterligare 500.000 mark under förevarande moment. 

Viceordföranden Sundblom har anmält avvikande åsikt eftersom han 

anser att om medlen visar sig otillräckliga skall nyproduktion av 

egnahem prioriteras före grundförbättringar. 
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Ledamoten Mattsson har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Avlöningar - svinavelsstationen (F) 

Finansutskottet har beslutat omfatta det 

förslaget. 

framställningen ingående 

Mot beslutet har ordföranden Sven-Olof Lindfors anmält avvikande 

åsikt eftersom han inte anser det vara ändamålsenligt att under 

pågående avtalsperiod medge en löneökning för föreståndaren om tre 

lönekl~sser. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget antar förslaget till 

första tillägg till ordinarie ärssta ten 

för landskapet Åland under år 1989 

med följande ändringar: 

Landskapssty

relsens förslag 

INKOMSTER 

Avdelning 12. 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

03. Planeringsrådet och planeringsbyrån 

1. Kommunernas andel i region-

planekostnaderna 15.000 

19.000 

15.000 

15.000 

Finansut

skottets 

förslag 

4.000 
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A vde1ning 14 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 22 

22. LANDSKAPSSTYRELSEN 

03. PLANERINGSRA.DET OCH PLANERINGSBYRA.N 

l O. Lokalutgifter (F) 

2.620.700 

2.620.700 

2.620.700 

2.639.700 

182.400 

70.000 

70.000 

04. EKONOMISKA RÅDET OCH EKONOMISKA SEKRETARIATET 

1 O. Lokalutgifter (F) 

103.400 

86 .100 

Huvudtitel 23 

22. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

83. Bostadslån (R) 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn den 26 april 1989 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

1.000.000 

1.000.000 

1.000 .000 

2.639.700 

Elisabeth Naucler 
sekreterare 

2.979.600 

2.979.600 

2.979.600 

2.983.600 

26a3QQ 

17.300 

1.500.000 

1. 500 .ooo 
1.500 .000 

2.983.600 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 



RESERVATION 

I landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland under år 1989 ingår två förslag i avsikt att lösa 

utrymmesfrågan för landskapets centralförvaltning benämnda Alternativ A och 

Alternativ B. 

Undertecknad anser att utrymmesfrågan bör lösas enligt Alternativ B, enligt 

punkterna 1, 2 och 4. 

Beträffande punkt 3 anser jag att kontorsutrymmena för regionplanebyrån och 

ekonomiska sekretariatet bör vara kvar i självstyrelsegården och att man bör 

utreda konsekvenserna av att utlokalisera landskapets jordbruksbyrå eller delar 

därav till utrymmen vid Ålands lantmannaskola. 

Beträffande moment 23.21.83 Bostadslån kan jag inte omfatta majoritetens beslut 

om att uppta endast 1,5 miljoner mark i tilläggsanslag, emedan den stora 

bostadsbrist som råder i staden mer än väl motiverar ett tilläggsanslag, om 2 

miljoner mark. 

Enligt min åsikt bör man likaså i anslagets motiveringar skriva in att 1 miljon mark 

skall avdelas för kommunalt bostadsbyggande och att staden därvid bör prioriteras, 

samt att bostadslåneandelen bör uppgå till 60 procent. 

Mariehamn den 27 april 1989 

Inger Mattsson 


