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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 24/ 1988-89 med anledning av ltm 

Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmo

tion till landskapsstyrelsen angående 

placeringen på bank av förskotten på 

de skattefinansiella utjämningsmedlen. 

Landstinget har den 20 mars 1989 inbegärt finansutskottets utlåtande över motio

nen. Utskottet, som i ärendet hört barikdirektören vid Ålandsbanken AB Ben-Erik 

Alm, bankdirektören vid Ålands Andelsbank Håkan Clemes, finanschefen Dan E. 

Eriksson, bankdirektören vid Lappo Andelsbank Torsten Nordberg, bankdirektören 

vid Ålands Sparbank Jan-Erik Rask och bankdirektören vid Föreningsbanken 

Finland Rainer Wasström, får med anledning härav anföra följande. 

Motionärerna anser att landskapsstyrelsen inte fördelat det skattefinansiella för

skottet rättvist mellan de åländska bankerna och att principerna för placering av 

landskapets medel därför bör ses över. 

Finansutskottet har konstaterat att den fråga som aktualiserats i motionen är en 

ren förvaltningsfråga som i praktiken handhas av landskapsstyrelsens finansavdel

ning. 

Under en längre period har läget varit sådant att det inte funnits något överskott 

att placera. Förskottet har tidvis varit så otillräckligt att landskapet tvingats 

uppta lån för täckande av de löpande utgifterna. Finansavdelningen för en 

kontlnuerlig dialog med de olika bankerna i frågor rörande placering av landskapets 

likvida medel och utskottet anser sig kunna konstatera att landskapsstyrelsen, 

under rådande förhållanden, måste anses handha uppgiften på ett ändamålsenligt 

sätt. Om så inte skulle vara fallet anser utskottet för övrigt att saken är av sådan 

karaktär att den närmast är ett ärende för landskapsrevisorerna. 

Slutligen vi11 finansutskottet framhålla att principerna för placeringen av landska

pets medel och eventuell upplåning kommer i ett helt annat läge efter att 

självstyrelselagsrevisionen genomförts. Frågan har inte behandlats i det här sam

manhanget, men utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen i samband därmed gör 

frågan till föremål för en mer ingående diskussion. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 70/ 1988-89. 

Marieharnn-den 48 september 1989 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

r< 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

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

vic~ordföranden. Karl Sundblom, ledamoten Olof Salmen samt ersättaren Ing\l:ar -

Björling. 1;·. 


