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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 11I1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag om utverkande 

av extraordinarie anslag för utbyggnad 

av Alands turisthotell samt uppförande 

av ett kongresshus. 

Landstinget har den 11 januari 1989 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

framställningen. Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson, 

överinspektören Göran Frantzen, stadsdirektören Ritva Sarin-Grufberg, utveck

lingsplaneraren Bjarne Lindström, överinspektören Tor-Erik Söderlund och stads

arkitekten Folke Wickström. Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtan

de över de i framställningen ingående extra ordinarie anslagen till de delar där 

avses kulturella satsningar. Kulturutskottets utlåtande bifogas betänkandet. 

Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

När Älands turisthotell ursprungligen planerades och byggdes med endast 86 

dubbelrum och ca 650 restaurangplatser var avsikten att behovet av logi skulle 

kunna tillgodoses på annat sätt, bl.a. genom privat uthyrning. Behovet av större 

samlingsutrymmen skulle tillgodoses genom utnyttjande av självstyrelsegårdens 

samlingslokaler. Detta kan också sägas ha fungerat till en början, men utvecklingen 

har stadigt gått framåt på det här området och i dag kan inte landskapet längre 

erbjuda konkurrenskraftiga alternativ för den moderna konferensdeltagaren som 

vill bo, äta och ha konferens i samma anläggning. Om Äland även i fortsättningen 

skall kunna hävda sin ställning som turistort måste landskapet höja profilen så att 

man kan möta den efterfrågan och de krav som branschen idag ställer. För 

närvarande är alltså det största problemet att det finns en viss obalans mellan de 

olika typerna av lokaliteter. Dessutom behövs en allmän översyn av de befintliga 

utrymmena som varit utsatta för en avsevärd förslitning under de gångna åren. 

Finansutskottet anser att den lösning beträffande storleken av de olika utrymmena 

och kombinationen av lokaler för hotell samt konferens/kongressutrymmen som nu 

presenteras i framställningen, och vilken utarbetats av den särskilda arbetsgrupp 

som utrett frågan, på ett tillfredsställande sätt tillgodoser stora av 

näringens behov av förnyelse på området. Det är särskilt viktigt att erbjuda ett 

konkurrenskraftigt alternativ till de sjöbaserade aktiviteter som särskilt under 
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1980-talet blivit något av ett hot mot den åländska turistnäringen. Med den nya 

anläggningen skulle Åland kunna locka till sig nya grupper inom konferens- och 

kongress marknaden. 

Finansutskottet har ingående studerat den avvägning mellan utrymmen för över

nattning och konferenser som gjorts i framställningen och att den 

efterfrågan på s.k. programverksamhet som så starkt ökat under 1980-talet ställt 

särskilda krav på utbyggnaden och utformningen av konferensutrymmen. Utan att 

kostnaderna för den skull ökat kommer på detta sätt de åländska kulturella 

organisationerna och kulturlivet i landskapet att få tillgång till lokaler för både 

ton- och scenkonstens verksamhet. 

I samband med att utbyggnadsförslaget utarbetades av landskapsstyrelsens arbets

grupp behandlades ärendet från stadsplanesynpunkt och därmed även frän stads

bildssynpunkt av Mariehamns stad. Stadsstyrelsen beslöt härvid att meddela land

skapsstyrelsen att 11 utbyggnadsförslaget vad avser vänlngsytor och funktioner är 

inom de ramar stadsf ull mäktige antagit samt att våningshöjder och placeringen av 

byggnadskropparna stadsplanemässigt bör kunna godkännas". Vidare konstaterades 

att frågan dock slutligen avgörs av stadsfullmäktige. 

Till framställningen har fogats en driftskalkyl som på grund av många osäkra 

faktorer dock måste anses synnerligen preliminär. Med beaktande härav anser 

utskottet att landskapsstyrelsen, senast då anslaget beviljats och anläggningens 

kapacitet kan bedömas, tillsammans med representanter för näringslivet och 

Mariehamns stad uppgör en för olika användningsändamål uppgjord driftskalkyl. 

Utskottet vill slutligen särskilt betona vikten av att den nu aktuella utbyggnaden 

ses som en helhet och att samma prioritering gäller för de båda delprojekten samt 

att den i bilaga fyra ingå.ende projekttidtabellen noggrant kommer att kunna följas. 

Till betänkandet har ledamoten Mattsson fogat skriftlig 

Ledamoten Salmen har enligt 24 § 4 mom. arbetsordningen utsetts att redogöra för 

betänkandet. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 17 januari 1989 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag att till Ålandsdele

gationen ingå med en framställning om 

ett extraordinarie anslag om 

148.000.000 mark för utbyggnad av 

Ålands turisthotell samt uppförande av 

ett kongresshus. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof 

ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salrnen samt ersättaren Söderlund. 



R E S E R V A T I 0 N 

Undertecknad reserverar sig finansutskottets okriti 
beslut att ge sitt bifall till landskapsstyrelsens framställning om 
utverkande av ett extra ordinarie anslag 148oOOOGOOO för om- och 
tillbyggnad av Al ands turisthoteH Arkipelag samt för en nybyggd 

konferensanläggning. 
Undertecknad konstaterar att en mycket bred opinion på Aland 
sätter sig projektet. Ett aktivt motstånd kan också förmärkas inom 
delar av det privata näringslivets Ett förverkligande av projektet 
blir också till nackdel för stadsbilden i Mariehamne 
Undertecknad konstaterar att det förefaller högst troligt att kost
nadsberäkningen är tilltagen i underkant. Nedskärningar av projektet 
för att hålla investeringsramen på 148.000.000 mark innebär i sin 
tur att driftskalkylerna undermineras med uppenbar fara för att drif-
ten framdele~ kan kCRna att belasta skattebetalarna debetsedeln. 
Projektet har forcerats vid en tidpunkt den ål arbets-
marknaden är mycket starkt överhettad 
förskjutningar i samhällsbalansen. I stället 
i samhällets regi vara ägnade att överbrygga 
och därmed medverka till syssel 
turisthotellprojektet fA effekt@ 
arbetsmarknaden kan det nu så högt 

ri aHvarl 
större projekt 

lAgkonjunkturer 
ng ri 

överhettade 
1-

och konferensprojektet riskera att synnerligen angelägna 
projekt flr stå tillbaka vid en tidpunkt då bri på särski 

store. 
anlitase 

försl inte ls 
hus i anslutning till projektet som framhållits 
nas sida inom det åländska kulturliveto 

l 

Med hänvisning till bland annat ovanstående reserverar jag mig 
majoritetens bifall till landskapsstyrelsens framställning@ 

Mariehamn den18 januari 
·---i'--'--~ l\t.e:,_t:t ~ u .... ,, 

Inger Mattsson (s) 
ledamot av finansutskottet 

l 



ÄLANDS LANDSTING 

Till Finansutskottet 

från kulturutskottet 

Finansutskottet har i brev av den 10 januari 1989 inbegärt kulturutskottets åsikt 

över de i framställning nr l 8/ l 988-89 ingående extra ordinarie anslagen tiII de 

delar där avses kulturella satsningar. 

Kulturutskottet som i ärendet hört ordföranden för Ålands kulturråd Sten-Erik 

Fagerlund, kultursekreteraren Udiko Stormbom, medlemmen i styrelsen för Marie

hamns Teaterförening Ebba Eriksson och dirigenten för Mariehamns ungdomsorkes

ter r.f. Krister Norrgrann får i anledning härav anföra följande. 

I början av år 1986 tillsatte landskapsstyrelsen en arbetsgrupp vars uppgift var att 

utreda frågan om ett kulturhus. Arbetsgruppens utredning resulterade i tre 

alternativa lösningar av vilka ett fristående kulturhus prioriterades i första 

förslagsrum eftersom det bäst skulle tillgodose kulturlivets nuvarande och framtida. 

behov av ändamålsenliga. lokaliteter. I andra förslagsrum kom ett kombinerat 

kongress- och kulturhus där konferenser skulle vara den primära funktionen tiU 

vilken genom dubbelnyttjande vissa kulturaktiviteter som teaterföreställningar och 

konserter kan kopplas. 

Kulturutskottet konstaterar att det i framställningen ingående förslaget till 

utbyggnad av Ala.nds turisthoteU inte motsvarar de önskemål från organisationerna 

inom det åländska kulturlivet och ett fristående kulturhus vilka genom nämnda. 

arbetsgrupps betänkande kom till uttryck. Förslaget får i stället närmast anses 

motsvara det i förslagsrum prioriterade kombinera.de kultur-

set. Utskottet konstaterar också att förslaget endast är ett ramförslag en 

preliminär skiss till ett kultur-kongresshus och att de mer detaljerade planerna bör 

anpassas till de konkreta behoven inom kulturlivet. 

I det i f ramstäUningen föreslagna turisthotellet ingår två samlingssalar, en för 500-

700 personer och en för 180 personer. Dessa salar torde sannolikt, enligt utskottets 

mening, kunna lämpa sig för enstaka framträdanden av utövare inom ton- och 

scenkonsten. Eftersom några detaljerade planer ännu inte är utarbetade konstate-
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rar utskottet att det i detta skede är för tidigt att säga om lokalerna verkligen 

kommer att förbättra utbudet av ändamålsenliga utrymmen för det åländska 

kulturlivet. Ur framställningen kan inte heller utläsas under vilka ekonomiska 

villkor samt övriga förutsättningar kulturverksamheten skall bedrivas i Alands 

turisthotell. Enligt kulturutskottets mening är det angeläget att de ekonomiska 

förutsättningarna härför tryggas genom politiska insatser. 

Utskottet konstaterar också att såväl teater- som orkesterverksamhet kräver 

omfattande övnings- och lagerutrymmen för att kunna utvecklas i konstnärlig 

bemärkelse. De utkast till ritningar som presenterats 1 samband med framställnin

gen torde enligt utskottets mening inte vara tillfyllest i detta avseende. 

Med tillfredsställelse konstaterar utskottet slutligen att separata ingångar planeras 

för de utrymmen i vilka kulturverksamhet planeras bedrivas något som möjliggör 

att kulturen också. i praktiken kan verka sida vid sida med kongresserna. Betydelse

fullt kan också det faktum vara att kulturen och kongresserna i positiv bemärkelse 

helt konkret konfronteras med varandra genom uppförandet av det föreslagna 

kongresshuset. 

Ordföranden Sundback anmäler avvikande åsikt och anser att det i framställningen 

ingå.ende förslaget inte tillgodoser det åländska kulturlivets och då särskilt 

teaterkonstens behov av funktionsdugliga utrymmen. 

Mariehamn den 13 januari 1989 

På kulturutskottets vägnar: 

ordförande 

Ai1/JWVklWWvl 
uiSusanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Nordberg samt ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


