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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten 

för år 1997. Tillägget balanserar på ett netto om 47.462.000 mark. Vidare föreslår 

landskapsstyrelsen att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att placera medel för en 

tid som överstiger ett år samt köpa och sälja räntebärande värdepapper som utgivits eller 

garanteras av staten, kommuner, kommunala samfund eller bank. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget men har inte omfattat 

förslaget till bemyndigande. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
I framställningen föreslås att lagtinget skall bemyndiga landskapsstyrelsen att inom ramen 

för likviditetshanteringen placera medel för en tid som överstiger ett år samt köpa eller 

sälja räntebärande värdepapper som utgivits eller garanterats av staten, kommuner, 

kommunala samfund eller bank. Utskottet förordar att förutsättningar skapas för placering 

av medel på längre sikt men anser att ett regelverk härför bör föreligga. Utskottet har 

därför inte kunnat omfatta landskapsstyrelsens förslag till bemyndigande utan anser att 

landskapsstyrelsen snarast till lagtinget bör inkomma med förslag till närmare regler och 

principer för placering på längre sikt. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM
RÅDE 

25.12 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

25.12.01 Avlöningar (F} 



26. 

26.29 
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Under momentet föreslås ett tillägg om 7 .500.000 mark eftersom det enligt 

landskapsstyrelsens uppfattning inte varit möjligt att p.g.a. kollektivavtalsför

höjningarna fullständigt förutse lönekostnadsutvecklingen. 

Utskottet anser det synnerligen angeläget att såväl styrelsen som tjänstemanna

ledningen inom ÅHS tillser att budgeteringssystemet och rutinerna för 

kontinuerlig uppföljning av utgifter och inkomster omedelbart effektiveras för 
undvikande av ytterligare oförutsedda utgifter. 

UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.74 Ribackaprojektet i Kastelholm (R} 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 1. 530. 000 mark. Orsaken till 

fördyrningen av projektet är enligt landskapsstyrelsen bl.a. att utbildade 

yrkesmän har anlitats, att den utdragna byggnadstiden lett till höjda material

kostnader samt en del brister i kostnadsberäkningarna. 

Utskottet konstaterar att syftet med det s.k. Ribackaprojektet var att tillgodose 

fångvårdsstyrelsens behov av arbetsprojekt i anslutning till Kastelholms slott 

genom att under en längre tidsperiod uppföra en servicebyggnad till slottet. 

Avsikten var således inte att från början helhetsplanera projektet utan både 

planeringen och byggnationen var avsedda att framskrida etappvis. 

Ribackaprojektet består av flera delar. Från början var det meningen att två 

byggnader på sikt skulle uppföras. Den första byggnaden, som planerades 

innehålla kontor, lager och laboratorium, kostnadsberäknades i april 1992 till 

6.750.000 mark, d.v.s. 4.380 mark per m2
• Under byggtiden ändrades 

emellertid planerna och de publika utrymmen som från början var avsedda att 

inrymmas i en separat byggnad, inplanerades i den första byggnadens övre 

våning. Eftersom byggnadsarbetena i den övre våningen då redan till viss del 

påbörjats innebar de nya planerna en merkostnad men i gengäld görs på sikt 

stora inbesparingar. 

Utskottet konstaterar att den beräknade kostnaden för den första byggnaden 
stigit från 6. 750.000 mark till 7 .500.000 mark inklusive det nu föreslagna 

anslaget. Kostnadsökningen är med beaktande av att många år har förflutit 

sedan den ursprungliga beräkningen utfördes samt mot bakgrund av orsakerna 

till fördyrningen enlig utskottets åsikt acceptabel. Förutom ovannämnda 

orsaker till kostnadsökningen vill utskottet nämna att den långa byggtiden även 

medfört kostnader för värme, el och försäkring för bygget om sammanlagt ca 



150.000 mark. Den långa tiden för uppförandet har medfört vissa kost

nadsökningar men utskottet konstaterar att landskapet i gengäld kommit i 
åtnjutande av förmånlig arbetskraft genom samarbetet med fångvårdsstyrelsen 

både för restaureringen av slottet och för uppförandet av servicebyggnaden. 

28. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

28.05 FLYGTRAFIK 

28.05.83. Lån för investeringar i flygverksamhet (R) 

Landskapsstyrelsen föreslår ett nytt moment med ett anslag om 3 .100. 000 

mark för anskaffning av en ny flygmaskin som att användas som reservplan 

i Stockholmstrafiken. 

Enligt vad utskottet fått erfara pågår förhandlingar om att Skärgårdsflyg skulle 

inleda trafik på nya rutter. Utskottet konstaterar att det föreslagna anslaget inte 

är kopplat till dessa förhandlingar utan att planet behövs för att den befintliga 

Stockholmstrafiken skall kunna fortsätta. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 28 april 1997 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, landskapsstyrelseledamoten 

Anders Eriksson, platschefen Elisabeth Palamarz, förvaltningschefen Kjell Allberg, interna 

revisorn Agneta Mannberg-Jansson, styrelseordföranden för Ab Skärgårdsflyg Magnus 

Lundberg och biträdande rektorn för Ålands sjömansskola Michaela Björkholm. 

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 

Mariehamn den 28 april 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar landskapsstyrel
sens förslag till första tillägg till 
budgeten för år 1997. 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 


