Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1s e s fram ställning till Ålands landsting
m 15 /1967 .
med fö rs lag om ändring av villkoren fö r extraordinarie anslaget för utarbetande av ritningar och för andra inledande åtgärder för
en ombyggnad av 4-mkb Pommern til l sjömans skola på Åland.
Den i8 juni 1964 har Repbulikens President stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 2 april 1963 angående beviljande av ett extraordinari e
anslag om ' 60 . 000 mark för utarbetande av ritningar och för andra inledane
de åtgärder för en ombyggnad av 4-mbk Pommern till en sjömansskola på
Åland. Till gnind för ovannämnda beslut hade legat en av landstinget avlåten framställning, som godkän~s vid plenum den 27 november 1962. Vid
sammanträde i landskapsstyrelsen den 1 oktober 1964 tillsattes en särskild kommitte med uppdrag att ombesörja utarbetande av .ritningar och
vi dtagande av andra undersökningar och inledande åtgärder för åstadkommande av en ombyggnad av 4.-mbk Pommern till sjömansskola på Åland. Våren
1966 hade kommitten i stort sett slutfört sitt arbete och, efter det yrkesutbildningsstyrelsens godkännande av kommittens planer och förslag
inhämtats~ var kommitten beredd att presentera sina ritningar och andra
utredningar för vederbö~ani ~ myridighete;r.
Stadsfullmäktige i Mariehamn hade med skrivelse av den 27 februari
il
1961 meddelat landskapsstyrelsent att staden vore beredd att överlåta
4-mbk Pommern till landskapet Åland för den planerade sjömansskolan under förutsättning-, förutom annat, att fartyget i möjligaste mån skulle
bibehållas såsom museifartyg, med bevarande av dess silhuett och yttre
utseende. Eftersom kommittens ombyggnadsförslag skulle komma att medföra
såväl förstoring av de nuvarande däckshusen som även upptagande av ventil er i fartygssidan och då därjämte fartyget efter ombyggnaden till sjömansskola, endast i mycket begränsad omfattning skulle kunna ställas
till förfogande för allmänhetens besök ombord, tillställd es i juni 1966
stadsfullmäktige i Mariehamn kommittens ombyggnadsförslag för närmare
granskning oc h godkännande.
Vid landstingets plenum den 21 novemb er 1 966 beslöt landstinget i anledning av en motion ho s landskapsstyrelsen hemställa om en utredning
angående möjligheterna att övertaga 4-mbk Pommern i landskapets ägo för
att bevaras för framtiden såsom mus ei fartyg .
Med skrivelse av den 17 februari 1967 hava stadsfullmäktige i Mariehamn meddelat landskapsstyrelsen, att stadsfullmäktige, med avYikelse
från s itt i skrivelsen av den 27 febru ari 1961 meddelade ställningstagande, beslutat hos landsk a psstyre lsen föreslå ; att 4-mbk Pommern skulle
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övertagas av landskapsmyndigheterna för att på den plats där fartyget
nu ligger, utan förändringar av dess exteriör eller interiör uppbevaras
för framtiden som ett museifartyg. Såvida detta förslag icke skulle
kunna förverkligas och frågan om 4-mbk Pcimmerns uppbevarande såsom museifartyg ej heller på annat sätt skulle lösas, vore stadsfullmäktige
dock beredda att till ny behandling och nytt avgörande upptaga ärendet
angående fartygets överlämnande till landskapet för att ombyggas till
sjömansskola på Åland.
Eftersom stadsfullmäktiges i Mariehamn ovannämnda beslut klart ger
vid handen, att 4-mbk Pommern åtminstone icke för närvarande kommer att
överlämnas till landskapsmyndigheterna för att ombyggas till sjömansskola och frågan om inrättandet av en tidsenlig och i alla avseenden rationel 1 t arbetande sjömansskola på Åland är såpass bråd·skande att ärendet
icke kan lämnas vilande till en obestämd framti~, då pågående undersökningar om möjligheterna att uppbevara Pommern såsom ett museifartyg
till äventyrs givit negativt resultat, har landskapsstyrelsen ansett
det nödvändigt att helt avskriva 4-mbk Pommern såsom förläggningsplats
för en permanent sjömansskola.
Landskapsstyrelsen har redan givit direktionen för den interimistiska
sjömansskolan på Åland, som för sin del ingenting haft att invända errmit
att planerna på att förlägga landskapets sjömansskola till 4-mbk Pommern
skulle frångås, i uppdrag att påbörja utredningar och projekteringar för
en landbaserad sjömansskola på Åland. Tomtfrågan är ännu icke avgjord,
närmast beroende på svårigheterna att erhålla ett i alla avseenden lämpligt och ändamålsenligt markområde. Alternativa möjligheter, såväl i Mariehamns stad som på landsbygden, har dock erbjudits.
Av det beviljade anslaget om 60.000 mark återstår för närvarande c.
50.000 mark. Landskapsstyrelsen har beräknat att detta belopp skulle vara tillräckligt för införskaffande av ritningar och för andra inledande
åtgärder fö~ uppförande av en landbaserad sjömansskola på Åland.
Under hänvisning till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt
att Landstinget hos Ål andsdelegationen
s kulle tiemställa om sådan ändring av villkoren i beslutet den 2 april 1963, att det landskapet Åland b evi 1 jade statsari.s laget om
60.000 mark för utarbetande av ritningar och
för andra inledande åtgärder för en ombyggnad
av 4-mbk Pommern till sjömansskola på Åland
till åt e rstående b e lopp skulle få användas för
införskaffande av ritningar och för andra in-
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-3ledand e åtgärder för uppförande av e n landbas erad sjömansskola på Åland; samt att land stingets framställning i ärendet skulle erhålla följande lydelse:
'Till Ålandsdelegationen
från Ålands landsting.
Den 18 juni 1~64 har ~
ningen ovan)
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av en landbaserad sjömansskola på Åland .

På grund av ovanstående har Ålands landsting äran hemställa ,
att Ålandsdelegationen skulle godkänna sådan ändring av villkore n i b e slutet den 2
april 1963, att det landskapet Åland b e viljad e
statsanslaget om 60.000 mark för utarbetande
av ritningar och för andra inledande åtgärder
för en omby g gnad av 4-mbk Pommern till sjömansskola på Åland till åt erstående belopp skulle
få användas för införskaffande av ritningar
och för andra inledande åtgärder för uppförande av e n landbaserad sjömansskola på Åland.
Mariehamn, den
1967.
På landstingets vägnar:

Mariehamn, den 17 mars 1967.
I
På l ~Bp ~y r e ls e ns vägn a r:
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