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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 20/1990-91 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1991. 

Landstinget har den 28 maj 1991 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Magnus 

Lundberg, finanschefen Dan E. Eriksson och chef en för näringsavdelningen Olof 

Erland, får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

24 Ht. 

24.03.88. 

26 Ht. 

26.03. 01. 

26.04.01. 

26. 04. 71. 

UTGIFTER 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÄDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

Tecknande av aktier i Fastighets Ab Ålands Turisthotell J.fil 
Finansutskottet förutsätter att landstinget före en eventuell 

försäljning av bolagets aktier eller själva fastigheten bereds 

tillfälle att uttala sig härom. 

03. ÄLANDS LYCEUM 

Avlöningar för lä.rare fil 
Finansutskottet omfattar det föreslagna anslaget som möjliggör 

övergång till årskurs löst gymnasium. 

04. ÄLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Avlöningar (F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av 

landskapsstyrelsen framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till 

betänkandet. 

Förnyande av navigationssimulator (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av 

landskapsstyrelsen framlagda förslaget. 



26. 27 .51. 

27 Ht. 

27 .13.01. 

27.13.74. 

28 Ht. 

28. 04. 21. 
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Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till 

betänkandet. 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

Understöd åt Stiftelsfm Ålands Sjöfartsmuseum r. s. 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av 

landskapsstyrelsen framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till 

betänkandet. 

13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Avlöningar (F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av 

landskapsstyrelsen framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till 

betänkandet. 

Byggnads verksamhet 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av 

landskapsstyrelsen framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till 

betänkandet. 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Färjhållningen ( F) 

Finansutskottet omfattar förslaget att transportera slammet från 

landskapsfärjorna till reningsverk men konstaterar samtidigt att 

kostnaderna härför är svåra att bedöma i det här skedet. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till 

betänkandet. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 12 juni 1991 

att landstinget antar förslaget till 

första tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1991. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven·-Olof Lindfors 

o-1'.'dförande 

Carina Strand. 

sekreterare 

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

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 



Reservation 

Den svåra lågkonjunktur som hela landet och därmed även landskapet Åland nu på 

allvar börjar se följderna av kräver motåtgärder av landskapets myndigheter på 

alla tänkbara sätt för att lindra konjunkturnedgången. Enligt min mening borde 

denna tilläggsbudget redan i detta skede i större utsträckning än vad 

landskapsstyrelsen förmått på två viktiga områden ha innehållit kraftfullare 

satsningar. 

1. Enligt regeringens redogörelse till :riksdagen den 24 maj och i en med 

redogörelsen sammanhängande tilläggsbudget har regeringen infört s.k. 

konjunkturlån för att förbättra näringslivets behov av rörelsekapital. En 

motsvarande låneform borde rfldan i samband med denna framställning ha 

införts för det åländska näringslivet som kämpar med stora svårigheter. Att 

retroaktivt införa låneformen i samband med nästa tillägg till årsstaten kan 

nämligen i vissa fall komma alltför sent. Att landskapsstyrelsen trots förslag 

från förvaltningen inte förmått sig till handling är ägnat att förvåna. 

2. En aviserad nedgång i syssE~lsättningen inom byggsektorn kräver av 

landskapsmyndigheterna störro krafttag och bättre framförhållning än att 

bara betvivla sysselsättningsutvecklingen och att förbereda en reparation 

av fiskodlingsanstaltens tak. Av landskapsstyrelsen bör man i detta svåra 

läge kunna kräva dels en klar redovisning av sysselsättningsläget och 

prognosen för utvecklingen månad för månad inom just byggsektorn och dels 

klara åtgärdsprogram över v:itlka projekt som kan bjudas ut och när. 

Landskapet måste ha flera färdiga projekt att bjuda ut ifall läget snabbt och 

drastiskt försämras. Visserligen kommer tillbyggnaden Ålands centralsjukhus 

operationssalar att bjudas ut någon gång i höst och visst är bygget 

omfattande, men endast ett byggföretag har i slutändan möjlighet att 

genomföra projektet. 

26.04.01 Avlöningar (F) (- 25. 000) 

Beträffande inrättande av en laboratorieingenjörs tjänst vid 

Ålands sjöfartsläroverk hänvisas till motiveringen i 26. 04. 71. 



26.04.71 

26.27.51 

27.13.01 

27.13.74 

28.04.21 
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Förnyande av navigationssimulator (R) (- 610. 000) 

Hänvisande till motiveringen i min reservation till ordinarie 

årsstaten (Fu bet. nr 4/1990-91) där anslaget föreslogs utgå 

följer att några tilläggsanslag nu till bägge momenten inte 

erfordras. 

Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r. s. 

Motivering: 

Utskottet förutsätter att anslaget kan användas för det avsedda 

ändamålet först efter det att ägoförhållandena till de bägge 

tomterna är klarlagda. 

Avlöningar ( F) ( - 65. 000) 

Motivering: 

Utskottet anser att en omorganisering av anställnings

förhållanden inte skall genomföras i en tilläggsbudget. Vidare 

anser utskottet att omorganiseringen även om den görs för att 

förenhetliga anställningsvillkor inte i sak får innebära 

merkostnader om ca 100.000 mark per år. Anslaget föreslås 

utgå. 

Byggnadsverksamhet (- 140. 000) 

Hänvisande till min reservation till ordinarie årsstaten (Fu bet. 

nr 4/1990-91) föreslås anslaget utgå eftersom den i 

reservationen efterlysta utredningen ej utförts. 

Färjhållningen (F). 

Motivering: 

Utskottet som omfattar den föreslagna åtgärden förutsätter att 

landskapsstyrelsen i brådskande ordning utreder förutsätt

ningarna att på lämpligt sätt även minska utsläppen av allt 

avfalls vatten från skärgårdsfärjorna. 

Mariehamn den 14 juni 1991 


