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Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för
år 1998.

Utskottets förslag
.

Utsk.o~Uillstyrker

landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget dock så att anslagen under

momenten för Ålands delegation i Nordiska rådet, {ör brandövningsutrustning samt för
ersättning för resor i samband moo vård i Sverige föreslås ändrade liksom vissa motiveringstexter.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER

. Detaljmotivering
UTGIFfER
41 Avd . .

io;

41.20.01

180.000
verksamhetens ut~ifter (YR)
I finansmotion nr 54/1997-98 föreslås att under momentet upptas ett tillägg-

(

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

sanslag om 180.000 Irull'k att anv.ändas för delegation~~ utgifter i samband

m~q- Nordiska rådets samlade utskottsmöten på Åland den 23-24 september
1998 ..
Utskottet föreslår att motionen godkänns .
43Avd. :

. 25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION
Räntestöd för lån till produktion av liyresbostäder och för lån som i stället
för bostadslån beyjijas för .anskaffande av

ä~arbostad

(F)

I framställning~o föreslås tatt landskapsgaranti får ställas,för räntestödsberättigade lån avseende nybyggnad och grundförbättring av ägarbostäder i

,z

.

_;

.·. · ...

__ ,,·

skärgårdskommunemä i syfte att kömpensera ett lägre kreditgarantivärde för
dessa fastigheter.
Utskottet konstaterar att kreditgarantivärdet för fastigheter i skärgården kan
variera samtidigt som problemet med låga kreditgarantivärden kan förekomma också på fasta Åland. Utskottet föreslår därför att landskapsgaranti skall
kunna ges efter prövning och på i framställningen i övrigt angivna villkor
även för lån avseende nybyggnad på fasta Åland där förhållandena är
jämförbara med förhållandena i skärgården.
30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET
43.30.70

Utrustning för

brandövnin~

(R)

I framställningen föreslås att ett ansfag om ytterligare 350.00Ö mark upptas
under momentet att an:vändas for en brandövningsplats i Godby. Tidigare har

(

650. 000 mark anslagits under momentet.
Utskottet konstaterar att frågan om placeringen av den planerade brandövningsplatsen ännu inte är färdigt utredd. I framställningen konstaterar
landskapsstyrelsen att ett förläggningstillstånd från hälsonämnden samt en
miljökonsekvensutredning ännu behövs innan en brandövningsplats kan
förverkligas i Godby. Utskottet har därtill noterat att Finströms kommun
fattat principbeslut om delgeneralplanering av det aktuella området i Godby
och att brandverket i Mariehamn som bäst utför en utredning om en alternativ
placering i Mariehamn. UtSkottet föreslår därför att det äskade anslaget skall
utgå och att landskapsstyrelsen till lagtinget inkommer med nytt äskande när
frågan om placeringen är fullständigt utredd. ·

(
43.40.75 '

OmbYi~nader och iruOdförbättriniar (R)

I framställningen föreslås att ett tilläggsanslag om 200. 000 mark upptas för
ett effektiverat ljudåtergivnings- och mikrofonsystem i lagtingets plenisal.
Utskottet konståterar att den föreslagna utrustriingen närmast tar sikte på
lagtingets egna behov av förbättrad ljudåtergivning men att systemet är
utbyggbart med voterings- och simultantolkningsanläggning samt presentationstablåer. Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag men vill i
· sammanhanget framhålla vikten av att plenisalen också i framtiden skall
'kunna användas för komerenser och seminarier. Utskottet konstaterar att
' tidtabellen för det planerade' kultur.: och kongresshuset är oklar och att det
. · även efter det att kongresshuset har färdigställts med största sannolikhet
kommer att finnas behov av kompletterande utrymmen särskilt för mindre

r
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konferenser och rpöten. Det är enligt utskottets mening därför synnerligen
angeläget att plenisalen och övriga utrymmen i lagtingshuset har en konkurrenskraftig, modem och adekvat konferensutrustning.
45 Avd.

10.ÖVRIGA SOCIALA UTGIFTER

45.10.54

Utk:omstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F}
I fraµiställningen föreslås under moment 45.10.53 ett anslag för nämnda
utkomstskydd. Utskottet konstaterar att momentets nummer rätteligen bör
vara 45.10.54.
30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

45.30.53

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)
I framställningen föreslås ett tilläggsanslag om 90.000 mark på grund av den
kraftigt ökade patientströmmen till Sverige.
Eftersom det kommit till utskottets kännedom att Folkpensionsanstalten
meddelat landskapsstyrelsen att . resor i samband med vård i Uppsala och
Stockholm ersätts från och med den 1 maj 1998 föreslås att tilläggsanslaget
sänks till 15.000 mark vilket enligt landskapsstyrelsens egna beräkningar
förväntas.täcka behove,t av ersättning för resor som företagits före nämnda
tidpunkt.

47 Avd.

01.ALLMÄN FÖRVALTNING

47.01.02

Utgifter för miijöförvaltningen (YR)
I framställningen föreslås ett tillägg om 136.000 mark under momentet för
en tillfällig tjänst som miljöhandläggare vars huvuduppgift skulle vara att
fungera som föredragande tjänsteman i Ålands miljöprövningsnämnd samt
att utföra vissa utredningsarbeten.
Med tanke på rättssäkerheten och vikten av miljöprövningsnämndens
opartiskhet bör nämnden enligt utskottets mening bli en fristående myndighet. !'avvaktan på den lagstiftning som är nödvändig för en sådan ändring
av näfundens status är det enligt utskottets åsikt angeläget att den tillfälliga
tjänsten som föredragande i nämnden har en från landskapsstyrelsens
förvaltning möjligast fristående ställning.

-4 03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE
47.03.88

Aktieteckning i bolag (R)

I framställningen föreslås ett tillägg om 1.500.000 mark för medverkan i
förväntade behövliga satsningar i Långnäs hamn.
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag men vill betona vikten av att
lagtinget erhåller insyn i det aktuella aktiebolagets planer innan de verkställs.
Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen till lagtinget inkommer
med utförlig redovisning över det förväntade behovet av satsningar, över
investerings- och utbyggnadsplaner samt över beräknade driftskostnader och
planerad avgiftspolitik.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 15 april 1998 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Roger Nordlund, landskapsstyrelseledamötema
Gun Carlson, Anders Englund, Bengt Häger och Harriet Lindeman, finanschefen Dan E
Eriksson, lagtingssekreteraren Lars Ingmar Johansson, elinspektören Jan Kahlroth,
brandchefen Leif Ahlqvist och ordföranden i Finströms kommunstyrelse, Ragnar Erlandsson.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att Lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till budget för år 1998 med följande ändringar:

-5Landskaps

Finans-

styrelsens

utskottets

förslag

förslag

UTGIFTER
Huvudtitel 41

41. LAGTINGET
20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET
01. Verksamhetens utgifter (VR)

180.000
Huvudtitel 43

43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÅSENDET
70. Utrustning för brandövning (R)

350.000

Huvudtitel 45

45. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SWKVÅRDSUPPGIFTER
53. Ersättning för resor i samband med vård i
Sverige

90.000

15.000

99. Överföring av budgetöverskott

25.025.000

25.270.000

Utgifternas totalbelopp

50.226.000

50.226.000

Huvudtitel 42

49. FINANSIERINGSUTGIFTER
98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR

-6 Marieharnn den 15 maj 1998

Ordförande

Göran Bengtz

Sekreterare

Susanne Eriksson
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RÄTTELSE TILL BETÄNKANDE NR 6/1997-98

Till betänkandet skall fogas följande kläm som av misstag utelämnats från den tryckta och
distribuerade texten:
Utskottet föreslår vidare
att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att ställa
landskapsgaranti som säkerhet för räntestödsberättigade
lån avseende nybyggnad och grundförbättring av ägarbostäder i skärgårdskommunema, samt även för lån
avseende nybyggnad på fasta Åland där förhållandena är
jämförbara med förhållandena i skärgården, uppgående
till maximalt 1.000.000 mark under år 1998.

