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U1'SKOITE.TS SYNPUNKTER 
Utskottet har beslutat omfatta näringsutskottets förslag beträffande lagförslaget. 

Utskottet har vidare efter omröstning (6-2) beslutat att inte foga någon 

hemställningskläm till betänkandet, varvid beslutet har biträtts av ordföranden 

Häggblom samt ledamöterna Ronald Boman; Pehrsson, Holmberg, Mattsson och Siren. 
Ledamoten Sundback avstod från att rösta. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 25 mars 1996 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet. 

Utskottet har hört lantrådet Roger Jansson. 

Reservationer har fogats till betänkandet av dels ledamoten Sundback, dels ledamoten 

Lisbeth Eriksson och ersättaren Eklöw gemensamt. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Häggblom, ledamöterna 

Ronald Boman, Pehrsson, Lisbeth Eriksson, Hohnberg, Mattsson, Siren och Sundback 

samt ersättaren Eklöw. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 9 april 1996 

Ordförande 

Sekreterare 

att lagtinget antar det 

framställningen ingående 

lagförslaget i enlighet med 

näringsutskottets förslag. 

Bert Häggblom 

Niclas Slotte 



R E S E R V A T I 0 N 

I likhet med resten av Europa bör all offentlig upphandling också på 

Åland regleras med lagstiftning. Huvuddelen av landskapets och 

kom1mmernas upphandling 1 igger under Eu ~ s tröskel värden. Detta 

lagförslag reglerar endast anbud över tröskelvärdena. Genom att stryka 

punkt 5 i förslaget träder rikslagen automatiskt i kraft på Åland. 

Detta skulle innebära att såväl den kommunala som landskapets 

upphandling skulle ske med stöd av lag. 

Behovet av lagstiftning är uppenbart. Lagstiftningen skall åstadkomma 

konkurrens och trygga jämbördigt och ickediskriminerande bemötande av 

dem som deltar i offentliga anbudstävlingar. Utan lag kan den 

offentliga upphandlingen inte fungera tillräckligt neutralt och öppet. 

Behovet av konkurrens är angeläget för att landskapets och kommunernas 

pengar handhas på ekonomiskt bästa sätt. Genom lagreglerad 

offentlig upphandling förebyggs "svågerpolitik" och slöseri med 

allmänna medel. 

F'ör att i landskapet och i de åländska kommunerna uppnå en god och 

effektiv upphandling / vilket är till fördel för alla parter, anser ·jag 

att punkt 5 § 1 i landskapsslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om offentlig upphandling stryks. 



RESERVATION 

La.ndskapsstyrelsens .framställning nr. 13 199 5-96 avser att implemente
ra EG~lagstiftningen om offentlig upphandling. 
EG~lagstiftningen anger i drskilda direktiv på olika on1råden tillväga
gångssätt för offentlig upphandling som värdemässigt ligger över angiv .. 
na tröskelvärlden. 
Vi anser att de grundläggande principerna om konkurrens, affiltmässig .. 
het och objektivitet tor offentlig upphandling borde gälla generellt for 
hela den offentliga sektorn i landskapet och att enhetliga regler skulle 
finnas för all upphandling inom landskapet ooh i kommunerna. 
Vi anser vidare att det torde vara ändamålsenligt att också. införa enhet
liga regler fbr upphandling under angivna tröskelvärden. 
Ett enhetligt regelverk widerlattar tor landskapet ooh kommunerna att 
tillämpa principerna om konkurrens, afflrsmlssighet ooh objektivitet tor 
offentlig upphandling och torebygger riskerna ~r missnöje, besvär och 
spekulationer om partiskhet. 
Mot bakgrund av ovanstående ärt enligt vår upp.fattning, perspektivet i 
landskapsstyrelsens framställning och i näringsutskottets betänkande tbr 
begränsat. 
Vi anser därför att utskottet borde t?>resll att la.stinget hemställer om att 
landskapsstyrelsen i samarbete med kommunerna närmare utreder be-
hc•vet av ett enhetligt regelverk. som ook.s! omfattar den offentliga upp
handling som tigger under de tröskelvärden EG-direktiven anger. 


