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Landskapsrevisorerna föreslår att landskapsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för finansåret 

1991. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsrevisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 

TRAFIKAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Sjötrafikbyrån 

Skärgårdstrafiken 
I berättelsen konstateras att landskapsrevisorerna under året noggrant följt diskussionerna 

om landskapets skärgårdstrafik. Som ett led i arbetet har revisorerna anlitat en 

utomstående utredare för att ge sina synpunkter på skärgårdstrafiken. Med hänvisning till 

det material som revisorerna införskaffat framför de ett stort antal synpunkter på 

verksamheten och föreslår samtidigt att landskapsstyrelsen noggrant bör granska 

kostnaderna genom att överväga ett antal förslag till åtgärder. Som exempel på åtgärder 

nämns bl.a. översyn av tidtabellerna och granskning av kollektivavtalen. 

Efter att revisorerna avgav sin berättelse den 14 oktober 1992 har landskapsstyrelsen 

igångsatt arbetet med en totalgenomgång av den framtida skärgårdstrafiken. I samband 

med framställningen med förslag till budget för landskapet Åland år 1993 presenterades 

ett åtgärdsprogram. Lagtinget tog också ställning till de konkreta åtgärder som där 

föreslogs och preciserade ytterligare sina synpunkter på vissa av förslagen. 

Organiserandet av skärgårdstrafiken så att den inom ramen för tillbudsstående medel 

fyller de krav som rimligen kan ställas utgör ett omfattande arbete. Olika åtgärder har 

vidtagits och ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Med tanke på den process som 
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arbetet genomgår anser finansutskottet det inte vara ändamålsenligt att ta ställning till de 

olika åtgärder som revisorerna föreslog i oktober år 1992. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 16 november 1992 inbegärt finansutskottet yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Ragnar Erlandsson, finanschefen Dan E. Eriksson, 

byråingenjören Göran Holmberg, internrevisorn Leif Linden och utredaren Leif 

Mattsson. 

Ledamoten Gunnar Lundberg har anfört reservation mot beslutet. 

I ärendets avgörande behandling har viceordföranden Tuominen, ledamöterna Bengtz, 

Gunnar Lundberg och Sjölund deltagit. 

U1'SKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Marieharnn den 25 mars 1993 

Viceordförande 

Sekreterare 

att lagtinget beviljar landskaps

styrelsen ansvarsfrihet för finansåret 

1991. 

Pekka Tuominen 

Elisabeth Naucler 



RESERVATION 

Undertecknad reserverar mig mot finansutskottets 
betänkande nr 4 1992-93 över landskapsrevisorernas 
berättelse f6r år 1991 

Jag finner det märkligt och omotiverat att utskottets 
majoritet under rubriken "UTSKOTTETS SYNPUNKTER'' enbart 
tagit upp och kommenterat revisorernas berättelse på 
endast en punkt, nämligen skärgårdstrafiken. 
Detta är speciellt anmärkningsvärt med tanke på att 
revisorerna i sin berättelse har pekat på åtgärder 
som kan vidtagas av landskapsstyrelsen i syfte att 
uppnå inbesparingar i utgifterna för skärgärdstrafiken 
och vilka åtgärder finansutskottet vid behandlingen 
av landskapets budget f6r är 1993 själva föreslagit i 
sitt budgetbetänkande. 
Finansutskottets majoritet konstaterar i sista stycket. 
att "Olika åtgärder har vidtagits och ytterligare åt
gärder kommer att vidtas. Med tanke på den process 
som arbetet genomgår anser finansutskottet det inte 
vara ändamålsenligt att ta ställning till de olika 
åtgärder som revisorerna föreslog i oktober år 1992." 
Detta innebär enligt min mening att utskottets majori-tet 
inte längre står fast vid sitt budgetbetänkande för 
år 1993 vad avser åtgärder f6r kostnadsinbesparingar 1 

skärgårdstrafiken. Jag kan inte för min del omfatta en 
sådan ändring av budgetmotiveringarna. 

Med hänvisning till ovan an
förda motiveringar anser under
tecknad att utskottets skriv
ning angående skärgårdstrafiken 
borde utgå ur betänkandet. 

Mariehamn den 1 april 1993 

~"\~ \V 
Gunnar Lundberg 


