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FINANSUTSKOTTETS BETANKANDE 
Budg_et för landskapet Åland år 1998 

1997-98 

SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 
Lahdskapsstyrelsen föreslår att för landskapet Åland antas en budget för år 1998 

uppgående till 1.140.326.000.mark. 

Motionerna 
·· • ·· · I anslutning till budgeten har 40 finansmotioner inlämnats. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att budgeten godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna 

och att finansmotionerna nr 1-40 förkastas. Budgetens slutsumma höjs enligt förslaget 

med 250.000 mark. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 

Allmänt om budgeteringen 

Utskottet uttryckte i sitt betänkande över budgeten för 1997 sin tillfredsställelse över 

att de tidigare efterlysta treårsplanerna på ett ändamålsenligt sätt framlagts i budgeten. 

Samtidigt omfattade utskottet landskapsstyrelsens planer på en reformering av 

landskapets redovisnings- och budgeteringsystem. Reformeringsprocessen pågår och 

planerna har delvis förverkligats i budgetförslaget för år 1998. Genom den översikt 

över åren 1998 - 2000 vilken bifogats budgeten, ges information om planerna för 

kommande års budgetförslag. 

Den treårsöversikt som bifogats budgeten baseras i huvudsak på .. qvdelningarnas · 

bedömningar. För att planen skall kunna utgöra ett fungerande samhällsekonomiskt 

instrument bör den enligt utskottets mening i större utsträckning baseras på en 

långsiktig· politisk och ekonomisk analys av den framtida utvecklingen. I analysen bör 

beaktas t.ex. behov av större framtida statsningar inom miljövården, framtida . 

strukturella problem i fråga om jordbruk och fiske samt i fråga om skärgården, 

framti~a behov av infrastrukturella satsningar från såväl landskapets som kommunernas 

sida, framtida behov av utbyggnad av sjukvård och åldringsvård, framtida behov av 

utbildning samt eventuella hot mot landskapets inkomster. 
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Utskottet konstaterar att landskapets budget nu uppgår till 1, 14 miljarder mark. 

Konjunkturläget på Åland bedöms i budgeten för tillfället vara bättre än på länge och 

inom t.ex. byggbranschen kommer det inom den närmaste framtiden t.o.m. att 

föreligga viss risk för överhettning. Ändå kan utskottet konstatera att inga medel i 

budgeten föreslås fonderade i syfte att utjämna konjunkturen. 

Enligt utskottets mening är en långsiktig konjuktur- och sysselsättningspolitik av 

nöden. Utskottet anser att landskapsstyrelsen därför bör överväga att till lagtinget 

inkomma med förslag till lagstiftning om inrättande av en konjunkturutjämningsfond. 
Enligt utskottets mening borde regelverket för en sådan fond ange under vilka 

förutsättningar medel måste tillföras fonden och under vilka förutsättningar medel ur 

fonden kan användas. Syftet skulle vara att landskapet i tider av högkonjunktur skulle 

bedriva en mera återhållsam politik med sikte på att avsätta medel till fonden, för att 

i gengäld under tider av sämre konjunkturer med hjälp av medel ur fonden kunna 

bedriva politik i syfte att stimulera sysselsättning och investeringar. 

Planen för hälso- och sjukvården år 1998 
Till budgeten bifogas en preliminär plan för hälso- och sjukvården 1998 antagen av 

landskapsstyrelsen i oktober 1997. I budgeten föreslås att det totala anslaget för hälso

och sjukvården skall uppgå till 245 miljoner mark. 

Enligt utskottets bedömning utgör en relativt omfattande omstrukturering av 

verksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård en. förutsättning för att verksamheten 

under 1998 skall kunna drivas inom ramen för det föreslagna anslaget. Inom 

organisationen bör finnas beredskap till omfördelning av personalresurserna och 

sannolikt bör en tidigareläggning av den planerade datoriseringen av joumalhanteringen 

övervägas.Det vore enligt utskottets mening därtill till fördel om samordningen mellan 

plan och budget i framtiden förbättrades. 

Administrativa konsekvenser av Europasamarbetet 
I budgeten berörs under ett flertal moment de administrativa konsekvenserna av det 

ökade Europasamarbetet. Samarbetet innebär i viss utsträckning nya och ändrade 

uppgifter för lagtingets ledamöter och andra organ och en utvärdering pågår av 

samspelet mellan lagtinget och landskapsstyrelsen i EU-frågor. Vidare föreslås anslag 

för två tillfälliga tjänster som EU-koordinator respektive byråsekreterare vid en EU

enhet som underlyder landskapsstyrelsens kansliavdelning. 

Med hänvisning till finansutskottets betänkande över budgeten för år 1997 anser 

utskottet att det nu är hög tid att beslut fattas om organisationen i fråga om 

Europaärenden och externpolitiska frågor. I beslutet bör även lagtingets behov av 

resurser beaktas. 
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Detaljmotivering 

39 Avd. 

39.10.91 

39.98.99 

42.Ht 

42.05.05 

,43 Ht 

43.05.60 

INKOMSTER 

10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 

Skattegottgörelse 

I finansmotion nr 1/1997-98 föreslås en höjning av anslaget med 

7. 000. 000 mark. Utskottet föreslår atf motionen förkastas. 

Föregående års överskott 

I finansmotion nr 2/1997-98 föreslås en höjning av anslaget med 

5.000.000 mark. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

UTGU1ER 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

Utredninimr 
I finansmotion nr 4/1997-98 föreslås att lagtinget under momentet 

upptar ett tillägg om 50.000 mark för utredning av behov och 

möjligheter till mera flexibel användriing av arbetstiden för de offentligt 

· 'anställda. 

Utskottet omfattar motionens intentioner. Utskottet anser att landskaps

styrelsen bör företa den efterlysta utredningen inom ramen för anslaget 

varför motionen föreslås förkastad. 

05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 

Främjande av rundradioverksamhet (R) 

I finansmotion nr 5/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

medi362.000 mark. I finansmotion nr 6/1997-98 föreslås att anslaget 

höjs med 400.000 mark för anställande av behövlig personal och 

anskaffande av nödvändig utrustning. 

Ålands Radio- och TV är nu inne på sitt andra verksamhetsår. Radion 

sänder sedan årsskiftet för första gången heldagssändningar samt vissa 

sändningar '·på lördagar. Utskottet har kunnat konstatera att 

· ·verksamheten under dennå · iriledande 3-åriga försöksperiod dras med 

vissa problem. Det förefaller utskottet bl.a. som om underbemanning 



43.25.62 

råder i relation till sändningstid särskilt på redaktionssidan men även 

på studioteknikersidan. 

Enligt utskottets mening bör långsiktiga programmål uppgöras liksom 

en investeringsplan för framtida tekniska satsningar varefter 

anslagsbehovet lättare kan bedömas. Utskottet anser att det framdeles 

vid behandlingen av landskapets budget bör föreligga en av bolaget 

antagen budget för radioverksamheten. 

Enligt utskottets mening bör radions sändningstider anpassas till 

tillbudsstående medel så att målsättningen om kvalitativt högstående 

programproduktion kan uppfyllas. 

Utskottet föreslår att motionerna förkastas. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

Den 1 april 1995 trädde landskapslagen om kommunöversikt i kraft. 

Enligt lagen åläggs kommunerna skyldighet att uppgöra en 

kommunöversikt som delvis skall motsvara den avskaffade 

regionplanen. 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen först under innevarande år 

utfärdat de närmare bestämmelser som skall ligga till grnnd för 

kommunernas uppgörande av kommunöversikt.Några 

kommunöversikter har således hittills inte uppgjorts i vederbörlig 

ordning. Enligt utskottets mening borde man ha kunnat förvänta sig att 

landskapsstyrelsens underlagsmaterial skulle ha förelegat redan i ett 

tidigare skede. Utskottet bedömer att de föreslagna medlen för anlitande 

av kompletterande sakkunnig personal är nödvändiga om lagstiftningens 

intentioner skall kunna förverkligas. 

25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar 

miljövården (R) 

Utskottet ser de föreslagna stöden för investeringar i miljövänliga 

uppvärmningssystem som ett steg i övergången till förnyelsebar energi. 

Landskapsstyrelsen bör enligt utskottets mening överväga möjligheten 

att bevilja stöd även för enskilda större projekt. Utskottet anser 

principiellt att stödens storlek bör anpassas till storleken av de 

miljömässiga vinster som åtgärderna medför. 
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27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 

Befrämjande av energihushållning och trygg.ande av energiförsörjning 

I finansmotion nr 35/1997-98 föreslås att anslaget under moment 

47.49.20 höjs med 15.000 mark för projektering och förberedelse för 

anläggande av en värmeanläggning eldad med skogsprodukter vid Jomala 

gård. 

Utskottet omfattar motionens intentioner men föreslår att motionen 

förkastas eftersom medel för projektering och förberedelse av den 

efterlysta anläggningen inryms under anslaget för befrämjande av 

energihushållning. 

Understöd för befrämjande av förnybar energi 

Landskapsstyrelsen föreslår att anslaget används som understöd för 

· högst tre nya vindkraftverk och att understöden får utgöra högst 40% 

av godtagbara kostnader. 

Enligt utskottets mening bör landskapsstyrelsen tillse att det utarbetas 

en långsiktig plan över utbyggnadstakt och placering av vindkraftverk 

i landskapet. I planen bör beaktas bl.a. distributionsmöjligheter, närhet 

till bostäder och hänsyn till natur- och kulturmiljöer. 

40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Anslaget under kapitlet avser utgifter för den direkta förvaltningen av 

landskapets fastigheter. 

Utskottet konstaterar att det i landskapets ägo finns ett flertal fastigheter 

för vilka användningsområdet är oklart. Som exempel kan utskottet 

nämna Eckerö post- och tullhus som övertogs av landskapet redan år 

1994 och för vilket landskapsstyrelsen ännu inte fattat beslut om 

• 
0användningsområde. Utskottet finner det angeläget att användningen av 

byggnaderna slås fast och att landskapsstyrelsen överväger försäljning 

av sådana byggnader som inte är av kulturhistoriskt värde och som 

landskapet inte rimligen kan anses ha nytta av. 

10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCHINVESTERINGAR 

Infrastrukturella investeringar (R) 

Utskottet har i såväl betänkandet över budgeten för innevarande år som 

; i·betäfikandet över budgeten för årl996 berört planering och byggande 

av allhall samt kongress- och kulturhus. Utskottet har båda gånger varit 



av uppfattningen att båda projekten bör förverkligas bl.a. med tanke på 

den långsiktiga sysselsättningen. 

Utskottet vidblir den tidigare framförda åsikten och konstaterar att 

landskapsstyrelsen nu avser att först förverkliga ett kongress- och 

kulturhus. Enligt utskottets mening bör dock projekteringen av en allhall 

fortsätta så att också detta projekt kan förverkligas utan dröjsmål. 

I finansmotion nr 7/1997-98 föreslås att ett anslag om 200.000 mark 

upptas under momentet för anställande av projektledare för projektering 

av ett kultur/kongresshus och en allhall samt för marknadsföring av 

Åland som kongressmål. Utskottet föreslår att finansmotionen förkastas 

eftersom medel redan finns upptagna för ändamålet. 

45 Ht SOCIAL- OCH HÄLSO V ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRÅDE 

45.01.01 

Utskottet konstaterar att socialvården idag i stor utsträckning bedrivs 

med stöd av s.k. blankettlagstiftning varigenom rikets lagstiftning 

bringas att gälla också på Åland. Med beaktande av de åländska 

särförhållandena med bland annat i jämförelse med riket mycket små 

kommuner, anser utskottet att landskaps styrelsen bör överväga att i 

samarbete med kommunerna utreda behovet av landskapslagstiftning. 

Lagstiftningen skulle avse äldreomsorgen och specialomsorgen. 

01. ALLMÄN FÖRVALTNING 

Verksamhetens utgifter (VR) 

I finansmotion nr 8/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 50.000 mark för att utreda hur habiliteringsverksamheten 

landskapet skall organiseras och finansieras. 

Utskottet anser att landskapsstyrelsen, mot bakgrund av att flera 

myndigheter och organ regel är involverade i 

habiliteringsverksamheten, bör företa en utredning av hur 

verksamheten skall organiseras och finansieras i landskapet. Utskottet 

föreslår dock att motionen skall förkastas eftersom en sådan utredning 

bör kunna företas inom ramen för anslaget. 

I finansmotion nr 9/1997-98 föreslås att anslaget höjs med 150.000 

mark för anställande av en projektarbetare för uppgörande av ett 

barnskyddspolitiskt program för landskapet. 
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Utskottet föreslår att motionen förkastas men delar motionärernas 

uppfattning att det vore till fördel om ett barnskyddspolitiskt program 

skulle utarbetas. Utskottet anser att ett sådant program kunde ingå i 

landskapets socialvårdsplan. 

I finansmotion nr 10/1997-98 föreslås en höjning av anslaget med 

80.000 mark för en tillfällig deltidstjänst (55 % ) som alkoholinspektör. 

Utskottet finner det synnerligen angeläget att missbruk av alkohol 

stävjas, inte minst bland ungdomarna. Utskottet föreslår dock att 

motionen förkastas eftersom inrättandet av en tillfällig tjänst som 

inspektör enligt utskottets uppfattning inte är det mest· ändamålsenliga 

sättet på vilket landskapsstyrelsen skall få alkoholkonsumtionen på 

Åland att minska. 

15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för 

anläggningskostnader för sociala tjänster (R) 

Enligt vad utskottet fått erfara tillämpar landskapsstyrelsen en 

minimigräns för de investeringskostnader för vilka stöd kan beviljas. 

Med beaktande av att förhållandena i landskapet är små finner utskottet 

det inte ändamålsenligt med fasta gränser utan stöd skall kunna beviljas 

även för investeringar som understiger 700.000 mark under 

förutsättning att investeringarna är ändamålsenliga. 

25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET 
. ·. 

Understöd för skyddad arbetsverksamhet för handikappade ( +250.000) 

I finansmotion nr 11/1997-98 föreslås att anslaget höjs med 450.000 mark 

för att trygga nuvarande skyddade arbetsverksamhet, Fixtjänst, samt ge 

möjlighet till vidareutveckling öch förnyelse. I finansmotion nr 12/1997-

98 föreslås att anslaget höjs med 300.000 mark. 

Landskapsstyrelsen föreslår att anslaget skall vara oförändrat i 

förhållande till budgeten för 1997 och i budgetmotiveringen sägs att 

landskapsstyrelsen avser att få kommunerna att på sikt ta ansvar för den 

lagstadgade skyddade arbetsverksamheten. Utskottet konstaterar att 

kommunernas budgeter för år 1998 redan är fastslagna och att en 

förhöjning av anslaget i praktiken är nödvändig för att verksamheten skall 

kunna fortgå. Utskottet föreslår därför att anslaget höjs med 250.000 mark 

vilket möjliggör en ändamålsenlig verksamhet under 1998. Utskottet 

förutsätter att landskapsstyrelsen för förhandlingar med kommunerna om 

hur verksamheten i framtiden skall organiseras. 
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70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

I finansmotion nr 1311997-98 föreslås att lagtinget under 45. 70 Ålands 

hälso- och sjukvård till motiveringen under rubriken Primärvården fogar 

följande text: "Även för Kökar, Sottunga och Kumlinge bör hälsovårdens 

beredskap utökas genom resursomfördelning inom given ram". 

Utskottet förutsätter att Ålands hälso- och sjukvård ser över behovet av 

resurser för primärvården i Kökar, Sottunga och Kumlinge liksom i 

Brän<lö. Hälsovårdens beredskap bör enligt utskottets mening organiseras 

så att likvärdig service ges i de olika kommunerna. Utskottet föreslår dock 

att motionen förkastas eftersom en ändring av motiveringen inte kan 

anses nödvändig 

I finansmotion nr 1411997-98 föreslås att lagtinget till motiveringen under 

Specialsjukvården fogar följande: "För upprätthållande av krisjouren 

anslås tillräckliga medel genom resursomfördelning inom given ram". 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att krisjourverksamheten är 

angelägen och bör tryggas. Utskottet konstaterar att krisjouren är att 

hänföra till ÅHS:s ansvarsområde och förutsätter att ÅHS tillser att 

verksamheten fungerar på ändamålsenligt sätt. Föres lås därför att 

motionen förkastas. 

Verksamhetens utgifter (VR) 

I finansmotion nr 15/1997-98 föreslås att under momentet upptas ett 

tillägg om 4.850.000 mark för ökade driftskostnader. 

Utskottet önskar hänvisa till vad som anfördes i utskottets betänkande 

över revisorernas berättelse över granskningsåret 1996. När 

redovisningsrutinerna bringats att fungera får först ÅHS :s styrelse och 

sedan landskapsstyrelsen på nytt göra en bedömning av anslagsbehovet. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

I finansmotion nr 16/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 150.000 mark att användas för en objektiv utredning av 

arbetssituationen och det verkliga behovet av tjänster vid de olika 

enheterna och funktionerna vid Ålands hälso- och sjukvård. 

Utskottet anser att de efterlysta åtgärderna hör till ÅRS-styrelsens mest 

centrala uppgifter och förutsätter därför att den nya styrelsen tar sig an 

uppgiften. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 
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UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

Utskottet konstaterar att den ''lärlingsutbildning" som omtalas under den 

allmänna motiveringen rätteligen bör benämnas "läroavtalsutbildning". 

13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAM

HET 

Verksarahetsunderstöd till föreningar och organisationer samt övrig 

kulturell verksamhet 

I finansmotion nr 17 /1997-98 föreslås att under momentet upptas ett 

tillägg om 20.000 mark för föreningen Barnfiolens verksamhet. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att Barnfiolens verksamhet är 

viktig och bör tryggas. Utskottet föreslår dock att motionen skall 

förkastas eftersom utskottet inte finner det lämpligt att särbehandla en 

kulturell förening på föreslaget sätt. 

15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 

Stöd för datautveckling 

I finansmotion nr 18/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 100.000 mark bl.a. med tanke på behovet av utbildning och 

kompetensfortbildning av lärarna. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning om vikten av utbildning för 

lärarna men har ändå valt att avslå motionen eftersomdet i budgeten redan 

finns upptaget extra anslag till kommunerna för detta ändamål. 

19. VUXENUTBILDNING 

I finansmotion nr 19/1997-98 föreslås att lagtinget i budgeten upptar ett 

nytt moment om 300.000 mark för kompetenshöjande utbildning av 

kockar i storhushåll. 

Utskottet konstaterar att det i budgeten finns anslag för såväl 

yrkesutbildning för vuxna som för sysselsättningsfrämjande utbildning 

och att det 'Således är möjligt att arrangera den i motionen efterlysta 

utbildningen. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

42. ÅLANDS YRKESSKOLA 

Verksamhetens utgifter (VR) 

I finansmotion nr 20/1997-98 föreslås att under momentet upptas ett 

anslag om 200.000 mark för utbildning av handledare för arbetspraktik. 
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Utskottet finner den i motionen väckta frågan angelägen och konstaterar 

att arbetspraktik bland annat förutsätts i läroplanen för vissa utbildningar. 

Praktiken måste därför ordnas på ett ändamålsenligt sätt vilket förutsätter 

adekvat utbildning av handledare. Utskottet förutsätter att 

landskapsstyrelsen utreder behovet av medel för ändamålet och vid behov 

inkommer med förslag till tilläggsbudget. Föreslås avslag av motionen. 

62. ALANDS MUSEUM 

Verksamhetens utgifter (VR) 

I finansmotion nr 21/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 50.000 mark för att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda 

formerna för ett Naturhistoriskt museum på Åland. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

01. ALLMÄN FÖRVALTNING 

Verksamhetens utgifter (YR) 

I finansmotion nr 24/1997-98 föreslås att under momentet upptas ett 

tillägg om 260.000 mark för införskaffande av Takymeterutrustning och 

digiteringsbord samt kringutrustning till näringsavdelningens 

jordbruks byrå. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

I finansmotion nr 25/1997-98 föreslås att anslaget höjs med 100.000 

mark för avlöning av en projektanställd med uppgift att göra en utredning 

om förutsättningarna för och konsekvenserna av att hela 

jordbruksnäringen på Åland skulle verka enligt ekologiska principer. 

Utskottet ställer sig positivt till en fortsatt övergång till ekologisk 

produktion. Utskottet konstaterar att arbetet med de åtgärder som 

efterlyses i motionen redan påbörjats i och med att landskapsstyrelsen 

anställt särskild personal för bl.a. utredande av förutsättningarna för 

utveckling av ekologisk produktion. En utredning av utvecklingen av den 

ekologiska trädgårdsproduktionen avgavs i november innevarande år. 

Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen fullföljer det påbörjade arbetet 

och föreslår därför att motionen förkastas. 

Utgifter för miljöförvaltningen (VR) 

I finansmotion nr 26/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 100.000 mark för avlöning av en projektanställd person med uppgift 
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att göra upp miljöplaner för landskapets jordegendomar, skogar, 

fastigheter, fordonspark och färjflotta. 

Utskottet finner motionens syfte gott och anser att landskapsstyrelsen i 

egenskap av fastighetsägare bör förgå med gott exempel. Utskottet 

konstaterar att landskapsstyrelsen föreslår en kraftig ökning av anslaget 

under momentet och att det därför torde finnas goda förutsättningar för att 

inom ramen för anslaget förverkliga de intentioner som framförs 

motionen. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

I finansmotion nr 3/1997-98 föreslås att ett anslag om 2.000.000 mark 

upptas under ett nytt moment "Ersättning för skattegränsens 

merkostnader". 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen i samarbete med näringslivets 

organisationer avser att följa utvecklingen i fråga om skattegränsens 

konsekvenser för det åländska näringslivet för att därigenom få underlag 

för eventuella framtida åtgärder. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet 

I finansmotion nr 27 /1997-98 förslås att under momentet upptas ett 

tilläggsanslag om 200.000 mark för en gemensam ombudsmannafunktion 

för Ålands Köpmannaförening r.f. och Ålands Företagarförening r.f. 

Utskottet konstaterar att av det anslag som föreslagits av 

landskapsstyreisen under momentet är 90.000 i;nark avsedda för det 

ändamål som motionen avser. Utskottet anser det vara väsentligt att 

näringslivets olika organisationer ges en likvärdig behandling vad avser 

samhällsstöd. Innan ytterligare medel anslås för den typ av verksamhet 

som anges i motionen bör landskapsstyrelsen dock i samarbete med 

berörda organisationer se över vilka samordningsvinster som kan göras. 

Om utredningen visar att tilläggsanslag är nödvändiga utgår utskottet från 

att landskapsstyrelsen i den första tilläggsbudgeten för 1998 föreslår 

ytterligare anslag. Föreslås att motionen förkastas. 

06 .ÖVRIGT STÖD TILL NÄRINGSLIVET 

Transportstöd(F) 

I budgeten föreslås ett anslag om 2.500.000 mark för transportstöd i 
enlighet med EU :s regler för de minimis. 
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Enligt utskottets uppfattning kan det inte anses att transportstödet 

snedvrider konkurrensen till det åländska näringslivets fördel. Tvärtom 

bidrar stödet till att kompensera den ur konkurrenssynvinkel ofördel

aktiga situation som det åländska näringslivet befinner sig i på grund av 

de höga transportkostnaderna. Enligt utskottets mening utgör transpo1i

stödet en av de mest betydelsfulla förutsättningarna för att det åländska 

näringslivet skall kunna tillförsäkras samma verksamhetsförutsättningar 

och därmed samma konkurrenssituation, som näringslivet 

omkringliggande regioner. Utskottet anser inte att de nivåer som 

transportstödet tidigare legat på har varit oskäliga. 

09. AVFALLS HANTERING 

Främjande av avfallshanteringen 

I finansmotion nr 28/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 200.000 mark att användas som transportstöd till 

frivilligorganisationer som sysslar med återanvändnings- och 

återvinningsarbete. 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen fattat beslut om att stöd skall 

beviljas på ansökan för 50 procent av transportkostnaderna för huma

nitära hjälpsändningar. Föreslås därför att motionen förkastas. 

I finansmotion nr 29/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 500.000 mark för investeringsstöd för miljöstationer. I finansmotion 

nr 30/1997-98 föreslås att motiveringen till momentet ändras så att ur 

anslaget även kan erläggas bidrag för uppförande av kretsloppsstationer 

i bostadskvarter. 

Utskottet finner det angeläget att sortering och återvinning i hushållen 

uppmuntras och möjliggörs bland annat genom upprättande av miljö

eller kretsloppsstationer. Utskottet konstaterar att 500.000 mark redan 

föreslås som investeringsstöd för miljöstationer samtidigt som 

renhållningsavgifternas differentiering bidrar till att fastighetsägarna har 

incitament till att själva upprätta miljöstationer. Enligt utskottets mening 

är det viktigt att anslaget även kan användas för såväl kommunala som 

privata miljöstationer i bostadskvarter. Utskottet finner arbetet med 

uppbyggnaden av ett nät av miljöstationer som långsiktigt och förutsätter 

att motsvarande anslag kommer att upptas i kommande budgeter i takt 

. med behovet av stöd i kommunerna. Utskottet föreslår därför att 

motionerna förkastas. 
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12. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

Avlöningar (F) 

I finansmotion nr22/1997-98 föreslås att lagtinget i budgeten upptar ett 

anslag om 1.500.000 mark för att trygga sysselsättningen för kvinnor 

inom handeln och bankväsendet. 

Utskottet konstaterar att det av den till budgeten bifogade översikten av 

konjunkturen inom den åländska ekonomin under hösten 1997, framgår 

att arbetslösheten har fortsatt att sjunka snabbare bland män än bland 

kvinnor. Utskottet finner det angeläget att främjande av sysselsättning för 

just kvinnor ägnas särskild uppmärksamhet men föreslår att motionen 

förkastas eftersom åtgärder i detta syfte inryms under de anslag som 

föreslagits av landskapsstyrelsen. 

15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

I finansmotion nr 33/1997-98 föreslås ett nytt moment 47.15.30 

Studiepenning för lantbrukare med ett anslag om 45.000 mark avsett för 

studiestöd för lantbrukare. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att behov av utbildning för 

lantbrukare ' föreligger.· Enligt utskottets uppfattning bör 

landskapsstyrelsen i första hand tillse att tillräcklig kompetens och 

nödvändigt material för utbildning i ett EU-perspektiv finns vid 

Naturbruksskolan. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) 

I finansmotion nr 31/1997-98 föreslås att under momentets motivering 

införs ett tillägg att landskapets allmänna tjänstevillkor skall tillämpas på 

personer i arbetsavtalsförhållande inom avbytarservicen. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom utskottet utgår från att 

frågor av denna art regleras genom sedvanliga arbetsmarknads

förhandlingar. 

I finansmotion nr 32/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 200.000 mark för att på lika villkor betala arbetsresorna för dem som 

jobbar inom avbytarservicen. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom det förutsätts att 

landskapsstyrelsen tillser att arbetstagarna behandlas på ett likvärdigt sätt. 
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18. ÖVRIGT STÖD TILL LANTBRUKET 

Investeringsstöd till lantbruket 

I finansmotion nr 34/1997-98 föreslås att anslaget under momentet sänks 

med 2.800.000 mark. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom det föreslagna stödet 

utgör en konsekvens av beslutet om Ålands medlemskap i Europeiska 

umonen. 

27. VATTENFÖRSÖRJNING OCH V ATfENV ÅRD 

I finansmotion nr 23/1997-98 föreslås att lagtinget i budgeten upptar ett 

nytt moment med anslag om 4.000.000 mark för vattenvårdande åtgärder 

i Ryssland och Baltikum. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom ett anslag av denna 

storleksordning bör beredas innan det upptas i budgeten i synnerhet som 

det avviker från hittillsvarande principer för anslagsbeviljning. 

49. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 

Verksamhetens utgifter (VR) 

Finansmotion nr 35/1997-98 behandlas under moment 43.27.04. 

01. ALLMÄN FÖRVALTNING 

Verksamhetens utgifter (VR) 

I finansmotion nr 36/1997-98 föreslås att under momentet upptas ett 

anslag om 150.000 mark för att utföra en planering och igångsättande av 

ett heltäckande cykelvägnät längs våra huvudvägar. 

Utskottet finner det angeläget att cyklisternas behov av trygghet och 

framkomlighet beaktas i trafikplaneringen. Utskottet konstaterar att detta 

ansvar redan idag åvilar landskapsstyrelsen som genom sin 

trafik.avdelning bör tillse att målsättningen om cykelvägar längs 

huvudlederna, antingen i form av separata cykelbanor eller genom 

breddning av vägen, uppfylls. Föreslås därför att motionen förkastas. 

10. ÖVRIG TRAFIK 

Understöd för kollektivtrafik 

I finansmotion nr 37/1997-98 föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 100.000 mark så att bidraget för en miljövänlig låggolvbuss uppgår 

till 200.000 mark. 



48.20.20 

48.30.77 

Utskottet har inte funnit tillräckliga skäl för att motionen skulle 

godkännas och föreslår därför förkastande. Beslutet tillkom efter 

omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av ordföranden Bengtz 

samt ledamöterna Gustafsson och Rothberg. 

I finansmotion nr 38/1997-98 föreslås att anslaget höjs med 300.000 mark 

för att utreda och igångsätta ett projekt med syfte att öka bruket av 

buss trafik. 

Utskottet konstaterar att omfattande utredningar över kollektivtrafiken 

och dess främjande redan företagits och föreslår därför att motionen 

förkastas. 

20. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

Verksamhetens utgifter (VR) 

I finansmotion nr 39/1997-98 föreslås att under momentet upptas ett 

tillägg om 1.000.000 mark för trafik med m/s Ejdern under juli och 

augusti 1998. 

Den nya skärgårdsfärja som är under byggnad skall enligt planerna sättas 

i trafik under slutet av juni 1998. Med godkännande av intentionerna i 

motionen förutsätter utskottet att landskapsstyrelsen i samråd med 

skärgårdskommunema undersöker var största behovet av kompletterande 

trafik finns under juli och augusti och efter det att vetskap om när den nya 

färjan inleder sin trafik, bedömer om behov föreligger att sätta in t.ex. m/s 

Ejdern i nödvändig tilläggstrafik. Utskottet föreslår att motionen 

förkastas. 

30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 

I finansmotion nr 40/1997-98 föreslås att anslaget under momentet sänks 

med 6.160.000 mark för att mera beakta kultur- och naturintressena i 

samband med vägbyggnad. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget ,har den 19 november 1997 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 

Motioner 
I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 
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Ltl Olof Erland m.fl.: Om höjning av anslaget för skattegottgörelse (39.10.91) med 

7.000.000 mark. (FM nr l /1997-98). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om höjning av anslaget Föregående års överskott (39.98.99) med 

5.000.000 mark. (FM nr 2/1997-98). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om upptagande av ett nytt anslag om 2.000.000 mark under ett 

nytt moment Ersättning för skattegränsens merkostnader. (FM nr 3/1997-98). 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Om höjning av anslaget för utredningar (42.05.05) med 

50.000 mark för en utredning om flexibel arbetstid för offentligt anställda. (FM nr 

4/1997-98). 

Ltl Olof Erland m.fl. Om höjning av anslaget för främjande av rundradioverksamhet 

(43 .05.60) med 362.000 mark (FM nr 5/1997-98). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för främjande av rundradioverksamhet 

(43.05.60) med 400.000 mark för anställande av personal och anskaffning av utrustning. 

(FM nr 6/1997-98). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om upptagande av 200.000 mark under momentet för 

infrastrukturella investeringar (44.10.74) (FM nr 7/1997-98). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter (45.01.01) 

med 50.000 mark för en utredning av habiliteringsverksamheten (FM nr 8/1997-98). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter ( 45.01.01) 

med 150.000 mark för anställande av projektarbetare för uppförande av ett 

barnskyddspolitiskt program. (FM nr 9 /1997-98). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter (45.01.01) 

med 80.000 mark för en tillfällig deltidstjänst som alkoholinspektör. (FM nr 10/1997-

98). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för skyddad 

arbetsverksamhet för handikappade (45.25.52) med 450.000 mark (FM nr 11/1997-98). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för skyddad 

arbetsverksamhet för handikappade (45.25.52) med 300.000 mark. (FM nr 12 /1997-98). 
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Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Om komplettering av motiveringen till kapitlet 45.70 Ålands 

hälso- och sjukvård. (FM nr 13/1997-98). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om komplettering av motiveringen till kapitlet 45.70 Ålands 

hälso- och sjukvård. (FM nr 14/1997-98). 

Ltl Lisbeth Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter vid Ålands 

hälso- och sjukvård (45.70.20) med 4.850.000 mark (FM nr 15/1997-98). 

Vtm Sune Eriksson m.ff.: Om höjning av anslagetför verksamhetens utgifter (45.70.20) 

med 150.000 mark för en utredning om arbetssituationen vid Ålands hälso- och sjukvård. 

(FM nr 16/1997-98). 

Ltl Lisbeth Eriksson rri.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetsunderstöd till 

föreningar och organisationers samt övrig kulturell verksamhet (46.13.50) med 20.000 

mark för föreningen Barnfiolens verksamhet. (FR nr 17/1997-98). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för stöd av datautveckling i 

grundskoleväsendet (46.15.31) med 100.000 mark. (FM nr 18/1997-98). 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om upptagande av ett nytt moment under huvudtitel 

46.19 Vuxenutbildning om 300.000 mark för utbildning av kockar i storhushåll. (FM 

nr 19/1997-'98). 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter vid 

Ålands yrkesskola (46.42.20) med 200.000 mark för utbildning av handledare för 

arbetspraktik (FM nr 20/1997-98). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter vid Ålands 

Museum ( 46.62.20) med 50.000 mark för utredning om ett naturhistoriskt museum. (FM 

nr 21/1997-98). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om upptagande av 1.500.000 mark under ett nytt moment 

( 4 7 Ht.) för att trygga sysselsättningen för kvinnor inom handeln och bankväsendet. (FM 

nr 22/1997-98). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om upptagande av 4.000.000 mark under ett nytt moment 

(47 Ht.) för vattenvårdande åtgärder i Ryssland och Baltikum (FM nr 23/1997-98). 
,·, ... ; 

Ltl Folke Sjölund m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter (47.01.01) 

med 260.000 mark för införskaffande av Takymeterutrustning m.m. (FM nr 24/1997-98). 
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Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter 

(47.01.01) med 100.000 mark för en utredning om förutsättningarna för att hela 

jordbruksnäringen skulle verka enligt ekologiska principer. (FM nr 25/1997-98). 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om höjning av anslaget för utgifter för 

miljöförvaltningen (47.01.02) med 100.000 mark för uppgörande av miljöplaner för 

landskapets egendomar (FM nr 26/1997-98). 

Ltl Folke Sjölund m.fl.: Om höjning av anslaget för landskapsunderstöd för kurs-, 

utbildnings- och rådgivningsverksamhet (47.03.42) med 200.000 mark för en 

ombudsmannafunktion. (FM nr 27 /1997-98). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om höjning av anslaget för främjande av avfallshanteringen 

(47.09.62) med 200.000 mark som transportstöd till frivilligorganisationer (FM nr 

28/1997-98). 

Vtm Sune Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för främjande av avfallshanteringen 

(47.09.62) med 500.000 mark för investeringsstöd för miljöstationer (FM nr 29/1997-

98). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om ändring av motiveringen till anslaget för främjande av 

avfallshanteringen (47.09.62) (FM nr 30/1997-98). 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om ändring av motiveringen till anslaget för utgifter för 

avbytarservice inom lantbruket (47.15.23) (FM nr 31/1997-98) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om höjning av anslaget för utgifter för avbytarservice inom 

lantrbruket (47.15.23) med 200.000 mark för att betala arbetsresor på lika villkor. (FM 

nr 32/1997-98). 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Om upptagande av ett anslag om 45.000 mark under ett nytt 

moment (47.15.30) som studiepenning för lantbrukare. (FM nr 33/1997-98). 

Ltl Barbro Sund back m.fl.: Om sänkning av anslaget för investeringsstöd till lantbruket 

(47.18.44) med 2.800.000 mark. (FM nr 34/1997-98). 

Vtm Sune Eriksson: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter (47.49.20) med 

15 .000 mark för projektering av värmeanläggning vid Jo mala gård. (FM nr 3 5/1997-98). 

Ltl Folke Sjölund m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter (48.01.01) 

med 150.000 mark för planering av ett cykelvägnät. (FM nr 36/1997-98). 
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Ltl Barbro Sund back m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för kollektivtrafik 

( 48.10.45) med 100.000 mark som bidrag för en miljövänlig låggolvbuss (FM nr 

37/1997-98). 

Ltl Lotta Wickström-Johansson m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för 

kollektivtrafik ( 48. l 0.45) med 300.000 mark för en utredning om att öka bruket av 

busstrafik (FM nr 38/1997-98). 

Ltl Leo Sjöstrand m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter (48.20.20) 

med 1.000.000 mark för trafik med ms Ejdern sommaren 1998 (FM nr 39/1997-98). 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om sänkning av anslaget för vägbyggnads- och 

vägförbättringsarbeten (48.30.77) med 6.160.000 mark för att beakta kultur- och 

naturintressen vid vägbyggnad (FM nr 40/1997-98). 

Sakkunniga 
Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Jansson, vicelantrådet Roger Nordlund, 

landskapsstyrelseledamötema Gun Carlson,' Anders Englund, Anders Eriksson, Bengt 

Häger och Harriet Lindeman, finanschefen Dan E. Eriksson, avdelningschefen Sten

Erik Abrahamsson, byråchefen Göran Halmberg, bostadslåneinspektören Björn 

Karlsson och förvaltningschefen Kjell Allberg. 

Utskottet har i samband med behandlingen av budgeten besökt Ålands Radios och TV 

AB:s lokaler i Mariehamn samt sändarstationen i Smedsböle och har därvid hört VD 

Pia Rothberg-Olofsson, redaktionschefen Astrid Olhagen samt tekniske chefen Martti 

Rajamäki. Utskottet har även hört personalrepresentanterna Bengt Hannus, Einar 

Lindholm och Christer Strand. 

Närvarande 
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf 

samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

Reservation 
Ledamoten Sjölund har fogat reservation till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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INKOMSTER 

A vdelnin~ 34 

att Lagtinget godkänner 

landskapsstyrelsens förslag till 

budget under år 1998 med 

följande ändringar samt 

bemyndigar landskapsstyrelsen att 

uppta för budgetens förverk

ligande erforderliga lån 

Landskaps

styrelsens 

förslag 

Finans

utskottets 

förslag 

34. FIN ANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 48.975.000 49.225.000 

20. PENNINGAUTOMATMEDEL 

50. Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 45 

25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL 

VERKSAMHET 

52. Understöd för skyddad arbetsverksamhet för handikappade 

Utgifternas totalbelopp 

Utskottet föreslår vidare 

30.000.000 30.250.000 

30.000.000 30.250.000 

1.140.326.000 1.140.576.000 

7.600.000 7.850.000 

950.000 1.200.000 

1.140.326.000 1.140.576.000 
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Mariehamn den 11 december 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget förkastar finansmotionerna 

nr 1-40 samt 

att Lagtinget bemyndigar landskaps

styrelsen att ikläda sig de förpliktelser 

som verkställandet av förvaltningen för 

INTERREG Il-programmet för 

skärgården medför. 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 





RESERVATION 

Undertecknad omfattar inte finansutskottets betänkande om budget för landskapet Åland för år 1998 på 
följande punkter: 

43 Ht 05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 
43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (R) 362.000 

Med stöd av ltl Olof Erlands m.fl. finansmotion nr 5/1997-98 
föreslås att anslaget under momentet höjs med 362.000 mk. 

Motivering: Jag finner det utrett att det är nödvändigt att stärka 
framför allt redaktionens på Ålands Radio resurser för att kunna 
bibehålla programproduktionen på nuvarande nivå. 

45 Ht 70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUK.VÅRD 
45.70.20. Verksamhetens utgifter (VR) 4.850.000 

46Ht 
46.62.20 

Med stöd av ltl Lisbeth Erikssons finansmotion nr 15/1997-98 
föreslås att anslaget under momentet höjs med 4.850.000 mk. 

Motivering: Jag finner det utrett att det är ytterst osannolikt att 
verksamheten inom ÅHS skall kunna bedrivas på samma nivå 
som hittills om inte en viss resursförstärkning sker. Anslaget för 
1998 föreslås uppgå till 245 mmk, och för 1997 kommer beho-
vet av budgetmedel att totalt uppgå till 244,5 mmk. Det finns 
således inga marginaler att ta till fört.ex. lönejusteringar som 
överstiger det som beräknats i budgeteringen. 

62. ÅLANDS MUSEUM 
Verksamhetens utgifter (YR) 

Med stöd av ltl Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr21/1997-98 
föreslås att anslaget under momentet höjs för att tillsätta en arbets
grupp med uppgift att utreda formerna för ett naturhistoriskt 
museum på Åland. 

Mariehamn den 11 december 1997 

~~Qic1 
Folke Sjölu;:pv 
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