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Å 1 a n d s

Nr 8/1972 .

1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s frruuställning till Ålands
·landsting med förslag till första tillägg
till ordinQrie årsstaten för landskapet
Åland under år 1972.

Utveck:lingsprograrnrnet.
Landskapets utvecklingsdelegation avgav år 1970 ett betänkande
nr I, som direkt tog sikte på utvecklingsåtgärder i årsstaten för
1971. Delegationen avgav hösten 1971 sitt betänkande nr II, med
utvecklingsprogram för 1972-76. Landskapsstyrelsen förbehöll sig
rätt att återkomEiamed de budgetäskanden det nya betänkandet kunde
leda till i en särskild tilläggsbudget för 1972.
Landsk:apsstyrelsen har genomgått utvecklingsdelegationens förslag till handlingsprogrrun och hänskjutit de ärenden som fordrat
ytterligare utredning och beredning inom förvaltningen till berörda
instanser. De utlåtanden som. inbegärls av olika institutioner,
kommuner och föreningar föreligger i huvudsak klara. Förevarande
tilläggsbudget har dock i allmänna motiveringen inriktat sig på de
allmänna frågor som rör utvecklingsprogrammets målsättning och S8ll1hällsbalansen, den ekonomiska och fysiska planeringen samt frågeställningar inför dagens konjunktur- och arbetsmarknadssituation.
De enskilda posterna i budgetförslaget motiveras i detaljmotiveringen och omfattar bl.a. anSlag för
- komplettering av skärgårdens trafik
- rådgivning för pälsdjursodling
- utbildande av lantbruksbyggrnäs tare
- lastningsplats för sockerbetor
- isningshall och magasin i Harunsundet
- grundstöd för planering av turistcentra
Till budgetbehandlingen för 1973 har flertalet förslag hänskjutits för senare övervägande.• .
Landskapsstyrelsen har i sina synpunkter på betänkandet nr II
inte känt sig bunden till att behandla enbar t på budgetåret 1972
fallande fiågor.
- Betänkandet II innehåller en branschvis utförd studie i olika
utvecklingsprcblev ävensom att försöka att ange målsättningen för
ekonomiskpolitisk verks8lilhet på Åland t.o.m. 1976. Emellertid bör
det inledda arbetet fortlöpande uppföljas inom utvecklingsdelegatio ....
nen och dess sektioner. Under 1972 kommer närmast ifråga en särskild
studie av skärgårdens problem och möjligheter i stöd av det specialanslag, som landstinget beviljade efter motion. Betänkandet nr III
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skulle därmed omfatta undersökning och förslag för den åländska
skärgårdens utveckling. Det kan antecknas att rikets utvecklingsområdesdelegation övervägar att tillsätta en särskild sektion för
att studera glesbygdens problem.
Av det yttrande, som Ålands redarförening avgav över u-delegationens betänkande II, frmngår att rederinäringen anser att för den
väsentliga frågor är en del av det åländska utvecklingspolitiska
mönstret. Landskapsstyrelsen har därför uppmanat utvecklingsdelegationen att genom t.ex. en sjöfartssektion eller arbetsgrupp studera
dessa frågor. Hittills har rederinäringens stödande varit en riksförvaltningsfråga, men genom tillkomsten av den nya garantistödslagstiftningen får landskapet träda in med nya förvaltningsbefogenheter på detta viktiga område.
Av betydelse för den vidare utvecklingen vore en undersökning
om den åländska rederinäringens samt sjömansyrkets roll
och
omfattning för det åländska samhället. Landskapsstyrelsen har fått
tillfälle att utse en observatör i statskommitten för sjöbefälsutbildningen i Finland.
Delegationen behandlar på 'ss. 375-79 organiseringen av den ekonomiska planeringen och anser att landskapets egen principbudgetering
borde utvecklas, så att kommuner m.fl. ur den kan få uppgifter för
den egna långtidsbudgeteringen. Delegationen synes icke vara tillfredsställd med gällande praxis, enligt vilken landskapets principbudget för investeringar haft karaktären av "önskelistor". Ehuru
de anförda synpunkterna har sitt berättignnde, så är det enligt
landskapsstyrelsens uppfattning icke realistiskt att försöka binda
vare sig landsting eller landskapsstyrelsen vid t.ex. en femårsplanerings huvudanslag. L~ndstinget torde svårligen t.ex. inför utgången
av en mandatperiod kunna binda följ8rlde landsting. Med hänsyn till
intresset att vid ettvart budgetfastställande ha fria händer att utnyttja budgeteringsrätten, så förefaller det inte realistiskt att
fastställa strängare regler än de nuvarande på principbudgeten. Dess
huvudsyfte måste förbli att ange de kända 9 kommande anslagsfrågorna
sau1t ställa dem i inbördes viktighe tsordning. Redan en sådan 11 önskelista" ger ju dock kommunerna en uppfattning om när en viss anslagsfråga sannolikt kan bli aktuell. Landskapets principbudgetering har
hittills omfattat endast större investeringsanslag. Denna principbudgetering borde dock, utan hinder av vad som ovan sagts, kunna
kompletteras dels med en bedömning av investeringarnas inverkan,
dels med verksmnhetsplaner inom förvaltningen enligt samma mönster
som, och i särskilda fall beaktande 1 de av rikets fackmyndigheter
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uppgjorda utvecklingsplanen1 0, inoiJ vederbprande · område.
Delegationen anser att den ekonomiska planeringen bör koordineras med regionplaneringen . Delegationen påpekar, att den ekonomiska
planeringen kommer att syssla Iiled sådana ting som "utvärdering av
olika jorddisposi ti onsal ternati vs ekonomiska konsekvens er" • .Åren
1972-76 torde emellertid den ekonomiska planeringen enligt landskapsstyrels en ligga p å utvecklingsdelegationen fristående f:rån planeringsrådet. Det torde för mången ännu vara ganska diffust vad regionplaneringen innebär och vilka förslag som är att vänta från det
hållet. Först när regionplanen presenterats kan allmänheten få en
uppfattning Oiil vad regionplanering soo fysisk planering är . Ni:ir regionplanen är färdig torde tid en vara inne att sammansätta planeringsrådet så a:tt där finnes sektioner för bå de fysisk och ekonomisk
planering och att detta samtidigt tilldelas ansvar för uppföljningen
både av regionplanen och den ekonomiska planeringen. Om därigenom
en oera styrande inverkan p ~i. samhällsutvecklingen än nu uppst å r ti.r
ovisst. Överdriven torde i varje fall i dag vara farhågan för att
inflytandet inom förvaltningen skulle ha förskjutits till förmån
för tå.de planeringsråd, utvecklingsdelegation och den privata sektorn. Vad särskilt utvecklingsdele gationen beträffar så är den klart
en utredande instans utan egna maktbefogenheter. Detsalilma kan sägas
om planeringsrådet, vars regionplan enligt lagstiftningen måste undergå kommunal behandling innern den kan fastställas.
Den ekonomiskn planeringen inom landskapet borde intensifieras .
Olika utredningar skulle sarn.rnanfogas inom en enhetlig utvecklingsplan . De existerande ekonomiska hindren för utveckling borde förtecknas .. Även utkasten till regionplan borde kompletteras med
ekonomisk planering och en prövning av olika större projekts ekonomiska konsekvenser.
Den ekonomiska planeringen skulle fordra att också i landskapet,
liksom fallet är i:ied utvecklingslänen i riket, kunde inrättas en
fo rskartjänst. En sådan före slås också vid finans avdelningens budgetbyrå i förslaget till .ämbetsvGrkslag. Anslag kommer dock att
begä ras fö r st i ordin2rie årsstaten för 1973.
Den offentliga sektorns (kommuner 9 kommun a lförbund, hal vkornmunala
företag samt landskapet) långtidsplanering borde sammanföras och
planernas inbördes kons iotens ; prövas.
Den privata sektorns ekonomiska planering skulle vara decentraliserad så att den innebar ett stort antal kontakter med näringslivets
branscher. Landskapet skulle oillb ~ s ör ja de allnänna f ramtid sbedömningar, s orn berör bostads si tuati qn, arbet smarknadsutveckling, kom-
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munikationer och dylika områden. Företagens warknadsutsikter skulle
bedömas genom deras egna planer och marknadsorganisationer.
Den branschvis genomförda utredningen visar att jordbruk, fiske
och turism har goda föruts ä tn1ingar både p å fast a Åland och i skärgården. Delegationen framhå ller också att lantbruket och dess binäringar äger speciella förutsä ttningar här. Lokal förädlingsindustri
(fisk, grönsaker) bör kunna utvecklas "liksom systemet me d monteringsarbeten och underleveranser. Även om sysselsättningsläget p å
fasta Åland icke motiverar nya industriarbetsplatser i detta nu, s å
synes det alltfort i skär gå rden finnas en väsentlig undersysselsättning . Dä r industri verksamhet bedrj_ ves i skä rg&rden (ex. Jurfil o och Sim.-.
skäla) har n å gon brist p å arbetskraft ej f örmtirk ts. Nä n nare synpunkter på dessa frågor torde föreligga vid årsstatens för 1973 uppgö rande denna höst.
- Må lsä ttningen diskuteras av delegationen på ss. 49-60 på basis
bl.a. av finansutskottets uttalande 1970, a tt "bland utvecklingsdelegationens frs~tida uppgifter kan nämnas uppgörandet av mer a
detaljerade linjer _för S3.illhällsplaneringen 11 •
Delegationen p å pekar med fog att ett reellt självstyre inte enbart grundar sig på laga r ä ttigheter utan även p å det å l ä ndska in flytandet inom ekonomin samt den å l ä ndska äganderätten till jorden.
Utbyggnad en av näringslivet kan, som det i betänkandet antecknas ,
komma i en inbördes konflikt med det som inryms under beteckninge n
"samhällsbalansen". Utbyggnadstakten bör d å avvägas mot och underordna sig målsättningen angå ende bibehållande av språ k och sä rstä ll ning.

Ett uttal ande om målsättningen för samhä llsverksamheten väntas
bli fastslaget av Landstinget i samband med behandlingen av föreli ggo..nde budgettillägg. Må lsättningen bör vara s å utformad att allmänna
riktlinjer vid beslutsfattandet i olika instanser kan erhållas. Må ls ä ttningen bör kontinuerligt granskas - l ämplig en vid behandlingc:: n
av ordinarie å rssta t erna.
Den allmä nna målstittning som antogs vid 1969 iirs rewis sdeba.tt
torde fortfarande v ara aktuell:
1) Den å ländska befolkningen bör tillförsä kras full sysselsättning
och ful i~od ekonoElisk st andard inom sitt eget områ de.
2) Landskapet bör u ndergå en snabb ekonomisk tillväxt under hänsynstagande till att s amh ä lls balansen upprätthålls i landskapet i
enlighet med dess s ä rförhålla nden.
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I samb and med föreliggande budgets ., behandling torde några n ä r mare prec1s1oner till de bägge ovannämnda punkterna vara behövliga 1
och landsk a psstyrelsen h a r för sin del kunnat omfatta ett uttalande
byggt på utvecklingsdelegationens sammanfatt-ni ng på sid. 58-60 i betänkandet nr II enligt föl:jartcl e:
· ··
-Landskapet bör bibehållas som ett självstyrt svenskspråkigt landskap. Därför bör sysselsättning 1 ekonomisk tillväxt och integrationssträvanden ställas i relation härtill.
-Omfattnin g en av folkmängdens för ä ndring och av befolkningsomflytt- - ·
ningen bör ä gnas fortlöpande uppmärksamhet och åtgärder för att moti
verka emigra tionen bör upptas till allsidig behandling.
-De inflyttade bör aktivt ges möjligheter att anpassa sig i det
åländska s.o.nhä llet.
-En s å hög levnadsstandard som möjligt bör eftersträvas i skö.rgå rden 9 p å landsbygden och i t ä torterna. Vid bedömningen av levnad sstandarden bör även värdet av vå ra särrättigheter och natur beaktas
som vägande faktorer.
-Landskapet bör under hänsynstagande till samhällsbalansen och
E1iljön undergå en möjligast snabb el{onomisk tillväxt.
-För att emigrationen skall kunna motverkas 9 bör näringslivet
kontinuerligt utbyggas samt förädlings- och servicegraden höjas.
-Såväl de klimatologiska förh å llandena soll1 landskapets l äge i förh å llande till den nordiska ma rknaden erbjuder relativt gynnsammo.
förutsätt1ingar för det å ländska n ö.ringslive~. Tillräcklig kapital tillgå ng och god a trafikförbindelser är förutsättningar för att
dessa möjligheter skall kunna utnyttjas.
- Nä ring a r me d naturliga förutsättningar p å landsbygden och i skärgå rden bör rnå l rJedvetet stödas. SruJ1"!1a gäller naturligtvis lo.ndskape ts
ekonomiska cen trurn, Marieharnn.
-Den å l tindska ungdomen bör h a fria utbildningsmö jligheter ,men bör
upplysas 0 E1 vilka arbets- och förtj änstrnö jligheter den har på Åland.
Omskolningsverks anheten och fortbildningen bör målinriktas p å landskapets aktuella b ehov.
Utvecklingsprograrrm.J.et likso m landskap smync1igheternas åtgdrder tidigare har gå tt ut p å att stimulera den ekonomiska utvecklingen i
stort över hela ftLl tet. Någon speciell avvti..g ning av stödet ti 11 särsk ilc1 a branscher eller verksar.tlhe tso mr å den h o..r i n t e under 1960-tal ets
l å gkonjunktur ansetts nödvändig.
I må lsättningen f ö r de utvecklingspoli tisko. å tgärderna ingå r bevarandet av s aruhä llsbalansen som e n begrä nsande faktor. Den expansion,
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-6s om förm ä rks inom snart sag t alla omr å den har bl.a. av för e tagarna
upp1Järksarnmats ur den synpunkten och man har efterlyst å tgä rder för
att eliminera överh.ettningstendenser 9 som skulle kunna äventyra samh ä llsbalansen. Efte:csti'"ä vansvä rt för en bibehållen samhä llsbalans
vore att f å en s å j iiun och stark utveckling som möjligt utan stora
toppar och vägdalar.

~
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Hotell- och restauran__gy.t b ildninge n .
Enligt motiveringen i 2nd r a tillägg s budgeten för 1971 skulle hotell- och restaurangutbildningen vid den nyinrä ttade skola n i God b y
ske i regi av en särskild för ändamålet grundad stiftelse elle r förening. Avsikten var då att ur ordinarie m~.del skulle beviljas lJiund erstod er
drag enli g t sanIJo. normer 9 som staten ;den privata hotell- och restaurangskolan och -institutet i Helsin g fors . I anledning av att
staten inrä ttat helstatliga skolor inom denna bransch bl .a. i Rov anieIJi och Kuopio förutsattes dock - sås oIJ fr8.lllgår ur motiveringen
ti 11 tlrsstaten för 1972 - att restaurangutbildningen i God by skulle
kunna ske enligt sarnna ekonomiska pre misser d. v. s. att skolan skulle
redan f rå n början a r~)e t a s å som en landskapets skola under Ålands
yrkesskola och s å ledes h e lt och h å llet bekos tas ur ordina rie me del.
Skolans placo:cin g i Go dby har dock - för elevernas praktik föruts a tt en omfattande rörel se och att denna bedrive s även under
sommaren och med rättigheter att utskänka a l kohol. Då Oy Alko Ab
int e, enli g t nuvCTande n orme r 9 ger utskä nknin g srä ttig heter direkt
till skolor, ens s ådana som driv es a v sta ten? har oaktat mo tiveringen
i budgetförslaget för 1972, l a ndskapet tills smmans med Mariehamns
stad och F i nströms kommun bildat en ekonomisk förening: "Fören in ge n
för Ålands hotell- och restauroogskola r. f. ". Denna förening handhar
och d river nu skolan och de tta f örhå lla nde avses - oa kt a t motiveringen för 1972 år s budget - a tt bli bestå ende å tminston e till dess Oy
.Alko Ab ä ndrar instä llnin g i f råga orn utskiinkningsrä ttighe .te rn a.
Detta innebä r bl .a. i fråga orn skolans _s t ä llning i förh å lland e
till 1Dl1dsk ape t a tt denna betraktas s å s om en h el t frist å ende inrä ttning för villren dock beviljas 100 '.f~ bidrag ur ordinarie me del . Sko lans direktion (förenin ge n) an svarar enligt de tt a f ör verksau.1he ten
och äge r s å lund a att i först a h and tillse a tt ut gifte rna ä r s å dan a
a tt de ä r ti 11 bidrag berät tigcmde. Till skolan ut betalade bidrag p &f öre s tills vidare 5 Ht.XIV.
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Miljövården.
I utvecklingsdelegationens betä11kande II under kapitlet Miljövården behandlas den biologiska forskningen och mj]jövårdsforskningen
p å Åland. De nuvarande resurserna har inventerats och förslag har
g jorts till åt gä rder som går ut p å en sarJordning av resurserna . Målet skulle vara att skapa förutsättningar för en verksam miljövå rd.
En grundförutsättning h ä rför vore ett välutrustat centrallaboratorium? som oogående borde åstadkommas med tanke p å miljövårdens
framtida behov och i dagens läge framförallt på näringslivets behov .
Ett allsidigt modernt l a boratoriuru. skulle s å lunda främja utvecklingen inom b å de miljövården och n ä ringslivet 1 varför en arbetsgrupp korJmer att tills ä ttas med uppgift att utarbeta ett konkret försla g till
koordinering av ifrågavarande verksamhet.
Budgetförslaget omfattar 11 utgiftsposter till sammanlagt 825.000
mark. Utgifterna beröres närmare nedan i detaljmotiveringen.
Budget en balanseras p å inkomstsidan med ett l å n om 825. 000 mark.
Inkomstsi dan har icke an setts behöva ytterligare motivering i detaljrnoti veringen.
Hänvisande till ovanstå ende föreslår l3llc1sk apsstyrelsen
att Land stin g et må tte antaga följande
förslag till första tillägg till landskapets ordinarie å rsstat för å r 1972.
Mariehamn, den 29 februa ri
På lan

vägnar:
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INKOMSTER .
6 Avdelningen.

------------

I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster samt lån .
2•

Lån . . • • • • • " . . . • • • . • o
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•
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•

•

•

•
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828. 000

•

Summa I kap. 82~.ooo
Summa 6 Avdelningen 828.000
82~8.

Summa inkomster mk

000

======================================
UTGIFTER .
1 Huvudtiteln. Lands tinget.

==========================

I. Allmänna landstingskostnader .
5 . 000

11. Konslikommissionens disposi ti onsmedel

Summa I kap. 5.000
Summa 1 Huvudtiteln 5. 000

5 Huvudtiteln.Undervisnings- och bildningsväsendet.

==================================================
III •. Ålands sjöfartsläraverk ~

7.

Underhåll av fastigheten· ·············~·········
Summa III kap. 6.000

6.000

XIV. Särskilda anslag.
16 . Till landsk aps styrelsens disposition för undervisnings- och bildningsväs endet ••.•.•..••••...••...

20 . 000

Summa XIV kap. 20.000
Summa 5 Huvudtit e ln 26.000

6 HlNudtiieln. Näringarnas främ jande.

===============-====================
I . Jordbruket och dess binäringar s3111t kolonisationsverks arnhe ten.

3.

Allmänna kostna der för l a ntbrukets instIUktionsverks 31l1 he t . . . . . . .

?.

Svin-~

o. • - •
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•. •

•

•

•

3.000

f å r- och fj ä derfäskötselns samt p ä lsdjurs-

odlingens frä mjande . . . . . . . . . . . . . . " ..... . ...... .
Sur.ama I kap. 7 .000

4.000
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Övriga näringar.
11. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas
främjande
Summa V kap. 60.000
Summa 6 Huvudtiteln 67 . 000
•

•

0

•

•

•

•

•

•

0

•

0

•

•

•

•

•

0

•

•

0

•

•

0

•

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

192
60.000

7. Huvud tit eln. Ko1_1Lrnniko. ti onsväs en det.

======================================
1.

II. Väghå llningen.
Underhåll av landsvägar och bygdevägar:
c) Kornpletteringstrafik i skärgården ••••..•...••.•
Summa II kap. 300.000
Surill~Ja 7 Huvudtiteln 300.000

300.000

10 Huvudtiteln.Investeringsutgifter.

====================================

4.
5.

7.

II. Hä lso- och sjukvården.
Ålands centralsjukhus för uppförande av l äkarbostäder 280.000
Ålands centralsjukhus för rep a r a tion av läkarbostad •• 20.000
Summa II k ap . 300.000
IV. Nä ringarnas frti.mjand e.
Investeringar för jordbruket och fiskerinäringen •.•
Sunmm IV kap. 80. 000

80.000

V. Kommunika ti onsväs endet.

1.

För vägbyggnads- och v äg förbättringsarbeten (reservationsanslag) .......
Summa V kap. 50.000
Summa 10 Huvudtiteln 430.000
o

•••••••••••••

Sum1;n ut gi f ter filk

•. ••••••••••

50.000

828. 000

========================================
1/

I
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I
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================
UTGIFTER.
1 Huvudtiteln. I1andstinget.

===========================

I. _Allmänna landstingskostnader.
1 Ht.I:ll.

Kanslikommissionens dispositionsrnedel.
Tillägg 5.000 mark.
Landstingets kanslikomrnission har föreslagit ett tilllägg för utförande av porträtt av landstingets förre
talman.
5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.

===================================-=================
III. ÅlMds s;iöfartsläroverk.
5

Ht.III~7.

Underhåll av fastigheten.
Tillägg 6.000 mark.
Avser kost~ader för armaturer till de klassrQm, som

enligt tidigare motivering skall renoveras under år 1972.
XIV. Särskilda anslag.
5 Ht.XIV:l6.Till landskapss~1relsens disposition för undervisningsoch bildningsvti send et.
Tillägg 20.000 mark.
Yrkesutbildningsrådet frru11håller i skrivelse till landskapsstyrelsen att man under förevarande goda sysselsättningsläge iakttagit en tendens biand ungdomar, som avslutat sin obligatoriska skolgång att söka sig direkt
ut i förvärvslivet framom något fackutbildningsalternativ. Om denna utveckling fortsätter kan detta p å sikt
medföra problem dels för ungd01;mrna själva och dels för
arbetsmarknadens behov av fackutbildad arbetskraft.
För ås tadkorm:nande av en ä ndring i denna utveckling och
med tanke på fackskolornas elevrekrytering fi::iesl å s en
särskild informationskampanj under å r 1972. Informatio·nen skulle både vara av allmän k c raktär och selektivt
riktad.
Enligt det uppskis serade programmet skulle kostnaderna
komma att belöpa sig till c.20.000 mark. Landskapsstyrelsen har do ek förutsett att specificerat program jiirn te
kostnadska lkyl skall presenter as innan information skart1pan j en verkst~~ lles. Samtidigt föresl å s att övriga kostnader för yrkesutbildningsrådet i fortsättningen påföres
detta moment inom ramen för nu angiven summa.

I

I

I

1

I

I

I

:I
I

,I

r

... 11-

6 Huvudtiteln o Närir.garnas

f~oja:qCJ._e

19 4
•

. -===:================================
r

)

I. Jordbruket och dess
6

Ht.I~3.

binäringar samt kolonisations-

verksa'Ilhe ten.
Allmänna kostnader för lantbrukets instrukt ionsverks8illhet.
Tillägg 3.000 mgrk.
Frågan om den byggnadstekniska rådgivningsverksamheten
för lantbruket har tidigare diskuterats och dess betydelse

nu ytterligare poängterats av utvecklingsdele ga-

tionen. Administratinnen av denna rådgivningsverksawhet
sant anställnings- och subordination sförhållande avses
lösas i ss.rnband med landskapslagen om landskapets centrala är.lbetsverk. För att möjliggöra den efterlysta specialutbildningen inom denna sektor föreslås ett tillägg
or,:1 3.000 mark. Landskapsstyrelsen är beredd att återk01~
w.a med ytterligare anslagsäskanden . försåvitt ·n u föreslaget belopp icke skulle vara tillfyllest under å r 1972.
Landskapsstyrelsen önskar dock fromhålla att vid rådgi vningsverksornhe ten kommer att de bi te ras arvoden, som
landskapsstyrelsen förutsäL~er skall vara i stort desm111~1a so111 de vilka uppbäres av lan thushållningssällska6 Ht.I:8.

pen i riket.
Svin-9 får- och fjäderfäskötselns srunt pälsdjursodlingen s främjande.

(Rubriken ändrad).

Tillägg 4.000 mark.
De försämrade konjunkturerna för pälsdjursodlingen
motiverar ökad rådgivning och infonnation. Då landstinget redan i samband med budgetbehandlingen senaste
höst höjde anslaget torde nu föreslaget belopp vara
tillfyllest.
~Övriga näring a r.

6 Ht.

V~

11.

Till landskapsstyrelsen s dispo si ti on för näringarnas
frär.1jand~.

Tillägg . 60.000 mark.
Utvecklingsdelegationen har r.ued hänvisning till riksbudgeten föreslagit upptagonde av anslag för projektering
av turistbyar eller -centrum~ för 11.lands del av deleg0,-

•

ti onen förordat för Kastelholm. Landskaps styrelsen har
ansett att ett anslag för grundläggande planering av turistcentro. wed enahanda motivering som i riksbudgeten är
Döjligt. I första hand borde härvid dock skärgård~oDrådenn
prioriteras. Någon precisering om hur anslaget skulle
I

111
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-12användas föreligger dock tills vidare icke. Frågan oIJ
utnyttjande av Kastelholmsområ det är beroende a v besked
från Nordcenter Ab 1 huruvid a bolaget är villigt a tt ut nyttja områ det enligt de ursprungliga planerna. För
ovannfö:unda ä ndamå l föresl ås 30.000 mark .
Regeringen har i fråga oD tra nsportstöd för utvecklingsor.rr åd ena l ag t fr am ett förslo.g so1"'.'l icke ger möjlig-

., 1

het att 9 s åsom ti digere. dislcuterats, a vpassa stödet f ör
t. ex. le go tillverkning i skä r gå rden. I den mä n ytterligare nya beslut på riksnivå skulle fr am korn:!J.a ned mö jlighet att till ä w;!aS inom l andsk a p e t föresl å s resterande

,:

del av upptage t tilläggsanslag f ör dylikt ändamål. I
ordinarie årsstaten berördes frå gan under 6 Ht. V: 6.

7 Hl:v ud titeln. Ko r::mmnika ti onsvä s en det .
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JI.
7 Ht.II:l.

Underhå ll a v

Väg h å llpin ge n.

land~v~~

och bygdevägar:

c) Ko n2J2le"t!_eripg tlf'afik i skärgå rden.
Tillägg 30.Q.OOO rna:i;k.
m/ s Skärgårdsfä r j a n h ar under de två senaste å ren komplet-·
terat L.1/s Kurnlinges tra fik p å rutten Lå ngniis-Gustavs och
även e rsatt m/s Kru:Jlinge under de perioder denna varit
t age n ur tra fik. r1/ s

Skärgårdsfiir jans subventioner från

landsk apet har under å r 1971 upp gått till 456.000 mark.
Avtal orc1 trafiken h a r träffats för endast ett å r å t
gå ngen. Rederiet

9

Ab Skärgårdstrafik 9 har nu s å lt Skä r -

gårdsfiirjan. Tra fiken på linjen ä r med m/ s Kumlinge s nuvarsnde turlist a otillräcklig .'-~-å linjens län gd fordrar
dubbelturer. Bortfallet av kompletteringstrafike n med
m/s .Skä r gårdsfä rj an ä r en förs ämring som ytterligare
skulle försvå r a möj lig heterna till en raeningsfull utveckling inorn de norra skä rgår dsm:ir å c1en a.
Lanc1 s~-caps styrelsen

ha r unc1ersö k t mö jligheterna att lösa frå gan och i ä rendet h ör t skärgårc.s:n ämnden. Vissa f örh2ndssondering ar och diskussioner ha:r tiven förts med de
red·G -rier, so m för n ärvaron de trafi ker a r skärgå rden.
De alternativ, som i dagens l äge framstår so m re a listisko. för a tt t raf i ken skall kunna ordnas ti 11 · instundan de
somrnar ä r inköp av .ny f ä rj a e lle r charterarrangemang.
Cha rter kund e antingen ordnas så a tt f ä rjan äge s av utomstående Ele n bewan nas och drives av l a ndskapet eller geno1,1

il'

,I

I
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-13subventionering enligt det systeE1 9 som tillämpats f ._ör
m/s Skärgårdsfärjan.
Skärgårdsnrunnden har uttalat sig för inköp och ansett
att vid finansieringen borde övervägas också budgetering
genom landskapets enskilda medel sc'ifrrunt det inte är möjligt att i ordinarie budget uppta erforderligt belopp.
Endast för den händelse finansieringen inte går att
ordna kan skfu>gårdsnä.lnnden förorda charter dock icke det
slags subventionering som ifrågakorn för rn/s Skärgårdsfärjan.
Landskaps styrelsens majoritet har i dagens läge
ansett charter i någon lämplig form vara en realistisk
lösning för norra linjen. Landskapsstyrelsen har icke
därutöver i detalj diskuterat de vidare åtgärderna.
Emellertid föreligger erbjudanden som kan betecknas
såsom acceptabla. La:ndskapsstyrel sens majoritet anser.
även att ett charterarrangemang .medger större flexi bili tet och möjligheter till andra åtgärder om förutsätt-

I
I

ningarna i fråga om tonnager och turer ändras. Ev.köp
kon senare då även förutsättas ske av aktuella fartyg
eller annat lärnpligt tonnage.
I samma saEtmanhang har landskapsstyrelsen diskuterat
trafikbehovet för södra linjen eller en ev. kombination
med norra linjen i det fall att lämpligt tonnage kontrakterades.
La:ndskapsstyrelsen har konstaterat att trafikunderlaget för södra linjen efter den försökstrafik 9 som
skedde år 1971 9 skulle förutsätt~ utökning av trafiken
til1 Kökar. Anslag för 1 veclrntur ho.r även upptagits i
årsstaten för 1972.
Landskapsstyrelsen har också konstaterat att kontinuerlig trafik med bilbärande fi:irja Långnäs-Galtby kan korm~a
att fordra särskilda arrangemang vid fär jfästena i den
åländska skärgården. Gal tby i Åboland saknar lä1llpligt
fär jfäste och dessutom innebure angöring av Gal tby knappast någon snabbare trafik genom den trafikanhopning som
sommartid föreligger vid den åboländska skärgårdsvägens
färjpass. Landskapsstyrelsen anser att trafiken borde
arrangeras E1ed beaktm1c1e av att 3kärgårdsfärjan tages
ur trafik från norra linjen. Här1id torde förutsättningar

Il
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f inna s att hyra tonnage enligt den s.k. ' "bare-l::oat"principen. Att samtidigt kontraktera eller subventionera,
till lika stort belopp, skilda fartyg för både norra och
södra linjen synes i dag orealistiskt.
Aktuellt tonnage för norra linjen torde dock ned oindre oobyggnad av 1211 dfästenas oobordkörnin gsrarnper r:ae dge angöring vid södra skärgårdens fär jfästen. Om angöring i Åbolo.nd k o.n slce vid exempelvis Lillmälö synes
förutsä ttningo.r föreligga att rne d samma tonnage arrangera
trafik ocksä pä södra linjen. Möjligheterna för genoraförande av en s ådan kombination undersökes som bäst.
Kostnaderna för kompletteringstrafiken skulle enligt
alternativet med charter, d.v.s. s.k. "bare-bos.t 11 :-kontral{t där fartyget bemannas och drives av landskapet, med
nu föreliggande kostnadskalkyler belöpa sig till c.
1.100.000/ä r. För år 1972 beräknas kostnaderna komDa att
stiga till c. 800.000 mark. Då tidigare budgeterats
500.000 mark skulle erforderligt tillägg utgöra 300.000
mark. Landskaps styrelsen förutsä tter därvid att beräknad
CNskrivning skulle f å tillgodoräknas vid ett senare köp.
Tillsvidare borde dock ett avtal begränsas att gälla ett
å r å t gången.
För att ytterligare förbättra trafiksituationen och
i n ågon mån l ä tta p å trä ngseln för bilarna p å färjorna
föreslås under 10 Ht.50.000 mark för anläggande av par-

..

keringsplats vid Långnä s.
Utöver de å tgärder, som nu föreslagits kan nämnas
att landskapsstyrelsen i tilläggsbudget för 1971 komner
att äska anslag för s ådana å tgärder till för bä ttro.nde
av trafiken inom och ti 11 skärgården som ansetts n ödviindiga utöver vad som tidigare förutsatts i budgeten.
Bl.a. dessa kan nämnas,lokaltrafik till Bergö, Vårdö,
utökad trafik till Simskä la och tillfä lligt 1971 p å södra
skä rgården (m/s Klara)? onställande nv dubbel besättning
på och ins ~it t ande av ra/s Tärnan för trafiken till Asterhol1aa, B:r:ändö och Björkö, · Kumlinge samt bekostande av
godstransporter Mariehaon-Långnäs ~Marieha:mn.

I
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II. Hälso- och sjukvå rden.
10 Ht . II: 4. Ålands centralsjukhus för uppförande av läkar bo städ er.
(Momentet nytt).
Anslag 280.000 mark.
Redan i budgetförslaget för år 1971 berörde Sjukhusnämnden bristen på liikarbostäder vid sjukhuset och anslag
begärdes för att möjliggöra upphyrand et av bo st adslägen heter.
Sjukhusnämnden konstaterar at t situationen i frc3,ga
om bostäder för sjukhusets l äkare i11te förbättrats under
senaste tid. Svårigheterna att upphyra bostäder med
kortare varsel har blivit allt större, vartill kommer
att hyresnivån stiger efterhand. För närvarande begäres
upp till 10 mk/kvm för nya bostäder.
Endast därför att flera l iikartjäns ter varit obesatt a
eller innehafts a v läkare med korttidsförordnanden har
bostadsproblernen kunnat lösas försvailigt, men endast
kortsiktigt. I detta nu saknar sjukhuset bostäder för
4 avdelningslfil::are och man måste allvarligt räkna med
att inte få stad\gvarai1de innehava re av tjänsterna utan
att kunna anvisa ä ndamå ls enliga bo städ er. Så lunda r äknar
sjukhuset nu med a tt f å sökande ·till vissa läkartj änster,
blott bostadsfråg an vore ordnad.
Sjukhusnämnden, som vid ett flertal tillfällen disku terat bostadssi..tuatiopen...i bar kon4ni t tj_llt.den sluts a tsen
pa s. uKnusomra deu an at t n a bos ader .
att det vore · orma n i gare a
oygga nya os a er; annor stä des. Detta bland annat på grund av att jourersä ttningarna blir betydligt lägre vid jour inom sjukhusområdet;
dä rtill ko mmer att jour inorn sjukhusområdet blir betydligt l ä ttar e på grund av närheten till sjukhuset.
På basen a v ovanstående har Sjukhusnö.rnnden på sen2ste
tid utrett möjlighetern a att p å sjukhusområd et uppföra
2 st . rnonteringshus rne d en a real av c. 120 kvrn bostadsyta per bostad. Kostnnderna för raonte ringshusen beriilrnas
till c. 260.000 rnk, vartill ko rnme r b l .a. planeringskostnader. För ä ndamå let lJorde därför a nvis as totalt 280.000
rnark.
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10 Ht.II:5. Ålands centralsjukhus för repå'r a tion av ltikarbostad.
(Momentet nytt).
0

Ansla g 20.000 maE,.k.
Erfordras för reparation av en fribliven l äkarbostad.
Sjukhusnämnden haI· tillsarJmans med s akkunni ga granska t
bostaden och konstaterat att nödvändiga kostn nder berti.knas till c . 20.000 mark. Innan arbetet utföres komrJer
nödiga arbetsbeskrivningar och nya kostnadskalkyler
att uppgöras. Bostaden har icke reparerats sedan den
togs i bruk å r 1953.
IV. Näringarnas f ri:iru j ande.
10 Ht. IV: 7. Investeringa r för jordbruket och fiskerinäringen.
.tet ny~t).

(Momen-

Anslag 80.000 mark.
Under gemensan rubrik har upptagi ts anslag för jordbruket och fiskerin äringen då tillS\lLdare konkret a planer
inte föreli gger.
Speciellt angeläget ä r dock f ör jordbruket ordna nde
av lastningsplatser f ör sockerbetor och kalksilo på
l ämp lig a platser. Land skaps styrelsen förutsätter att
förevarande anslag skall få utnyttjas för dessa ändamå l.
Förbä ttrande av förh å llanden a för fisket p å norra
Åland ä r även en a v de å tgärder som särskilt poängterats.
Landskaps styre ls en har f ör utredning 0E1 fiskehamnen i
Hamnsundet och e v . isningshall och magas in därstädes
tillsatt en särskild a rbets g rupp. Några konkreta plan er
föreli gger tills vidare inte men landsk: aps styrelsen förutsä tter att frågan skall kunna föras vid are me d utnytt jande av f örev a rand e a nslag utm1 lan ds tingets vidare
hör a nde.
10 Ht. V:l.

V. Kommunika ti onsväse11d et.
För v ägbyggnads- och v0gförbättringsarbeten (r).
Till ägg 50.000 mark.
Utöver und e r 7 Ht. II n i:irnnda å tgärder för för bättring av
trafikmö jligheterna p å norra och söd r a linjerna anser
le,ndskapsstyre l sen c1et mo tiv erat a tt f ör a tt n1inska tendenserna till överbeltiggning p å fii rjorn a särskilt vid
.. ., ..f'.
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veckosluten erbjuda bilresenärer möjligheter att lämna
fordonen p å en beval{ad parkeringsplats invid färjhamnen
i Lå ngnäs. Det kan f ·ö rutspås att
en stor del av
särskilt weekend-resentirerna skulle viilja ett dylikt
a ltelllativ j ämfört med osäkerheten med utrymme på färjorna söndag eftermiddag . På grund av ovanstående föreslå s därför ett bel opp om 50. 000 mark för byggande av
parkeringsplan och stä ngs:a:i... vid Långnäs. Det ä r då förut satt att denna parkering vid veckoslut under högsäsong
och
om nödvändigt tiven vid andra tider skulle få
utnyttjas mot avgift. Kostnaderna för bevakningen till
den del de inte t ä cks av eventuella avgifter skulle
p å föras 7 Ht.III:l.

