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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

15/1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om landskapets finansförvaltning. 

Landstinget har den 5 mars 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över framställnin

gen. Utskottet, som hört lantrådet Sune Eriksson, finanschefen Dan E. Eriksson och 

utvecklingsplaneraren Bjarne Lindström samt inbegärt finansutskottets utlåtande i 

ärendet, får härmed anföra följande. 

I framställningen föreslås upphävande av den bestämmelse i landskapslagen om 

landskapets finansförvaltning som ålägger landskapsstyrelsen att under landstingets 

vårsession framlägga en ekonomisk femårsplan, den s.k. långtidsbudgeten. Enligt 

landskapsstyrelsens åsikt har det hittillsvarande systemet för den ekonomiska 

långtidsplaneringen inte fungerat på ett ändamålsenligt sätt. 

Utskottet har erfarit att man inom landskapsförvaltningens olika enheter varje år 

nedlagt ett betydande arbete på förberedelserna för långtidsbudgeten. Det har ändå 

ansetts att långtidsbudgeten som ett instrument för planering av ekonomi och 

verksamhet på medellång sikt inte motsvarat sitt ursprungliga syfte. En bidragande 

orsak till detta är det nuvarande skattefinansiella utjämningssystemet som medför 

att förändringar och reformer i riket i många fall får konsekvenser också för 

landskapets hushållning och att planeringen därför ofta påverkas av helt oförutsed

da omständigheter. 

Av framställningen framgår att landskapsstyrelsen avser att ersätta långtidsbudge

ten med en till ordinarie årssta ten ansluten investeringsplan för en kortare 

tidsperiod, två eller tre år. Utskottet har härutöver inhämtat att ekonomiska rådet 

för närvarande utarbetar en rapport om den ekonomiska politiken efter revisionen 

av självstyrelselagen. Till rapporten ansluts två olika sakkunnigutredningar. Vidare 

kommer landskapsstyrelsen att inom ramen för den pågående organisationsutveck

lingen påbörja ett delprojekt om planeringsprocessen inom landskapsförvaltningen. 

Utskottet konstaterar att det nya ekonomiska system som föresläs i samband med 

revisionen av självstyrelselagen kommer att ställa nya och förändrade krav på 

planeringsberedskapen på landskapsnivå. En mera långsiktig planering av olika 
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ekonomiska åtaganden och investeringar blir då viktigare och kan utnyttjas mera 

ändamålsenligt. Planeringens betydelse som medel för att med jämna mellanrum 

kritiskt granska verksamheten inom olika förvaltningsenheter kommer också att 

understrykas. Eftersom hittillsvarande planeringssystem inte visat sig motsvara 

förväntningarna och tiden fram till den nya självstyrelselagens ikraftträdande kan 

utnyttjas för beredning av en till självstyrelseförvaltningen mera anpassad ekono

misk planering, tillstyrker utskottet förslaget utan ändringar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 20 mars 1990 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

oförändrat. 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och 

Karlsson. 



ALANDS LANDSTING 

Mariehamn den 8 mars 1990 

Till lagutskottet 

från finansutskottet 

Finansutskottet har mottagit lagutskottets brev av den 6 mars 1990. I brevet anhåller 

lagutskottet om utlåtande över det i landskapsstyrelsens framställning nr 29/1989-90 

ingående förslaget till ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning. 

I landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för år 1990 (framst. nr 9/1989-90) 

konstaterade landskapsstyr(:Jsen att "det är ändamålsenligare med en till årsbudgeten 

ansluten investeringsplan än den nuvarande s. k. långtidsbudgeten. Landskapsstyrelsen 

avser därför avlämna en framställning med förslag till ändring av LL om landskapets 

finansförvalning så att den i § 4 omnämnda översikten, d. v. s. långtidsbudgeten slopas. 11 

Finansutskottet fann i detta sammanhang inte anledning att beröra frågan i sitt 

betänkande över framställningen. Förslaget godkändes sedan av finansutskottet och 

landstinget. Finansutskottet har inte heller i det här sammanhanget något ytterligare 

att tillägga utan förordar framställningen med förslag till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om landskapets finansförvaltning. 

på finansutskottets vägnar 
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Sven-Olof Li dfors \r-=-:-

ordförande 
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Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sund blom samt ledamöterna Lindbom, Olofs son och Tuominen. 


