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FINANSlffSKOTTETS BETÄNKANDE nr 21/1979-80 med
anledning av ltm Barbro Sundbacks m.fl.hemställningsrnotion till landskapsstyrelsen om
fastställande av principer för bruket av alkohol som införskaffats med medel ur landskapets årsstater.
Landstinget har över ovannämnda hernställningsmotion inbegärt f inansutskottets ~trande.
Finansutskottet har i ärendet hört taln1annen Olof Jansson och lantrådet
Folke Woivalin och får anföra följande.
För landskapets representation används av anslagen i landskapets årsstater
de dispositionsmedel som upptagits för landskapsstyrelsens del under 22.05.28
och för landstingets del under 21.03.28. Dessutan utnyttjas i något fall även
i dessa båda kapitel upptagna anslag under moment 27, Nordiskt samarbete . .Anslagen kontrolleras och disponeras i dessa avseenden av landskapsstyrelsen respektive talmanskonferensen medan verkställigheten konnner på lantråd och talman.
Representationen innefattar ett flertal olika fonner där även ingår alkoholservering, såsom i samband med mottagningar och traktering vid besök av gäster utifrån. Utformningen avgörs i de enskilda fallen med beaktande av representationens och besökens karaktär. Några detaljerade regler har därför
inte fastställts varken ifråga om alkoholserveringen eller trakteringen i
övrigt. Av utnyttjade anslag för representation utgör dock en obetydlig del
inköp av alkohol.
Inom landskapsförvaltningen har i allmänhet följts regler som utformats inom
statsförvaltningen, vilket innebär strävan till måttlighet och begränsning
av drycke1na. Beslut om landskapets representation fattas var för sig av
landskapsstyrelse och landsting men vanligen efter samråd och en viss enhetlig praxis i representationen föreligger därför. Som princip gäller att alkoholfria drycker alltid skall tillhandahållas.
Utskottet anser det viktigt att myndigheterna i sitt agerande stöder förbättrade alkoholvanor i det syfte motionärerna anger. Utskottets bedömning
är att de hittills följda principerna och fonnerna för landskapets representation strävat till den åsyftade inriktningen. I övrigt anser utskottet det
inte vara möjligt att utöver de allmänna hittills tillämpade principerna utforma några detaljbestämmelser.
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Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte förkasta hemställningsmotionen nr 94/1979-80.
Mariehamn den 14 april 1980.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande
Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson, viceordföranden Roger
Jansson samt ledamöterna Torvald Söderlund och Rodmar Söderlund.

