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FINANSUTSK01TETS BETANKANDE nr 28/1982-83 med 

anledning av landskapsstyrelsens meddelande 

till landst:inget angående utarbetad översikt 

av landskapet Alands hushållning åren 1983-

1987 för ordinarie och extraordinarie medel. 

Landstinget har över ovan nänmda meddelande inbegärt f :inansutskottets be

tänkande. 

Utskottet har i ärendet hört utveckl:ingsplaneraren Dag Boman, finanschefen 

Dan Eriksson, stadsarkitekten Gunnel Helander, utbildn:ingschefen Börje 

Karlsson, landskapsagronomen Göthe Larpes, stadsdirektören Lars Lönnqvist och che

fen för näringsavdelningen Tar Mattsson.I samband med ett besök vid Ålands hotell

och restaurangskola har rektorn Diana Axen och direktionsordföranden Gunnar 

Lemquist hörts. Utskottet får vördsamt anföra följande. 

3. DVERSIKT OVER ORDINARIE MEDEL 

3, 3. 3. KANSLIA VDELNINGENS FORVAL TNINGSQ\fRADE 

Stödjande av bostadsproduktionen. 

Av uppställningen i tabell nr 5 framgår att de enligt nuvärdet beräknade 

utgifterna för bostadslånen antas sjunka under den aktuella perioden. An
ledn:ingen härtill är den omläggning från direkta lån till räntestödslån 

som håller på att ske och som innebär att vissa inbesparingar kan göras. 

Utskottet anser dock för sin del att den direkta långivningen är av 

mycket stor betydelse för den. enskilde låntagaren och har därför beslutat 

föreslå att den nänmda omläggningen inte skulle ske i den utsträckning 

som planerats. 

3.3.4. FINANSAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE 

~nsumtionsutgifter. 

Behovet av att landskapsstyrelsen får en ökad internrevision har redan tidi

gare vid flera tillfällen påpekats och det är därför med tillfredsställelse 

som f:inansutskottet konstaterar att en sådan tjänst nu finns upptagen. 

Däremot kan utskottet inte omfatta förslaget att tjänsten skulle vara pla

cerad inom finansavdelningens förvaltningsområde även om revisorn skulle 

verka under lantrådets särskilda överinseende, Enligt utskottets åsikt 

är det av yttersta vikt att en revisor har en så självständig ställning 

som det bara är möjligt och föreslår därför att tjänsten som internrevisor 

inte placeras under finansavdelningen utan att den direkt skulle underlyda 

lantrådet. 
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3.3.5. SOCIAL- OCH HALSOVARDSAVDELNINGENS FORVAL1NINGSOMRADE 
Realinvesteringar. 

Under denna rubrik upptas investeringar i Alands centralsjukhus och Alands 

centralsanatoriwn i vilka korrununerna är skyldiga att delta. Eftersom de 

nu aktuella investeringarna är relativt stora så innebär det också att 

en stor belastning kommer att läggas på kommunerna och då särskilt de små. 

För att ge kommunerna en möjlighet till bättre planering av utgifterna för 

social- och hälsovården har utskottet beslutat uppmana landskapsstyrelsen 

att inleda diskussioner med kornrnw1erna om storleken av och tidpunkten för 

de investeringar som planeras inom social- och hälsovårdssektorn. 

En fön1tsättning för att erhålla en heltäckande bild av kostnadsutvecklingen 

är att de korrununalförbw1d som verkar inom social- och hälsovården del tar 

i diskussionerna. 

3.3.6. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE 
Investeringsbehovet. 

Finansutskottet har besökt hotell- och restaurangskolan och då kunnat konsta

tera att dess utrymmen är oändamålsenliga och i vissa fall direkt olämpliga. 

Vidare framkom att skolan på grmd av närheten till ett stort hotell med 

många fungerande enheter i övrigt har mycket goda förutsättningar jämfört med 

andra liknande skolor runtom i Norden och att efterfrågan på personer som 

fått sin yrkesutbildning här är mycket stor.För att kunna bibehålla denna 

närhet till hotellet har skolans direktion uttryckt önskemål om att i första 

hand få nya lokaler i anslutning till hotell Arkipelag. 

För närvarande behandlar .Mariehamns stad en ansökan om ändring av stads

planen för området vid hotell Arkipelag och självstyrelsegården. Då frågan 

sålunda kommer att kunna avgöras under höstens lopp, föreslår utskottet att 

landskapsstyrelsen,så -snart besked i tomtfrågan föreligger från stadens sida, 

vidtar sådana åtgärder att .ll.otell- och restaurangskolans tomtfråga kan lösas 

inom innevarande år och att medel för projektering upptas i 1984 års budget. 

Beträffande detta beslut har ordföranden Rolf Carlson och ledamoten Elmer 

Jansson anmält avvikande åsikt då de anser att det med hänsyn till att ärendet 

är under beredning i landskapsstyrelsen inte finns skäl att i detta skede 

påskynda saken. 

3.3.7. NÄRINGSAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE 

Konsumtionsutgifter, 

Endast en ny tjänst föreslås inom näringsavdelningens förvaltningsområde 

och utskottet har inget att invända häremot. Mot detta beslut har leda

moten Barbro Sund.back anmält avvikande åsikt då hon anser att den planerade 

översynen av uppdelningen av konsulenternas uppgifter bör göras innan 
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tjänsten som biträdande landskapsagronom inrättas. 

Lån och övriga finans investeringar. 

Vad beträffar de under denna rubrik upptagna gårdsbrukslånen skulle en om

strukturering ske liknande den som planeras för bostadslånen. Utskottet har 

inte heller beträffande gårdsbrukslånen kunnat acceptera den föreslagna 

utöknli1gen av räntestödslånen på bekostnad av de direkta lånen och föreslår 

därför att de sistnänmda lånen bibehålls på samma nivå som tidigare. 

3.3.8. TRAFIKAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE 

Under detta avsnitt har intagits de anslag som är att hänföra till de i 

trafikplanen för 1983-1992 föreslagna åtgärderna. Finansutskottet har 

beträffande ändrillgar av dessa anslag valt att hänvisa till utskottets 

betänkande över trafikplanen (Fu bet. nr 27/1982-83) 

och förutsätter att landskapsstyrelsen vidtar de därav 

påkallade ändringan1a i den föreliggande översikten. M::lt detta beslut har 

ledamoten Sundback anmält avvikande åsikt till den del beslutet gäller ut

vidgning av de ekonomiska ramar som uppställdes i förslaget till trafikplan. 

~d hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

:Mariehamn den 6 juni 1983. 

att Landstinget måtte överbringa betänkandet till 

landskapsstyrelsens kännedom och med de i betnn

kandet anförda synpunkterna omfatta landskapssty

relsens översikt av landskapet Alands hushållning 

åren 1983-1987. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordf. Rolf Carlson, v.ordf. Rodmar Söderlund, leda

möt. Elmer Jansson, Stmdback och Torvald Söderlund. 


