
Framst.nr.24/1973. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 16/1972-73 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting ri1ed för

slag till andra tillägg till ordinarie in

komst- och utgif tsstaten för landskapet Åland 

under år 1973 o 

Med anledning av nämnda framställning, vfi:röve:r lanqstipget inbe

gärt finansutskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört 

talman Folke Woivalin, lantr'd.det Alarik Häggblom, vicetalman Olof . . 

Jansson, väginge:pjö;r;~n Anders lii:pdholrn, planeri,ngsinspektören Holger 

ös.t~ussom~ +;ektol;'. v.iq Ål.ands laritmanuaskola, Ro1f··Ca~l~on oclt !ä;i::-j

:inspektören Gör?D Holmberg anföra följande: 

Utskottet har i anslutning ti 11 f framställningen be band lat fö:J.j an

de finansmotioner: 

Ltm Olof Salmens m. fl. finansmoti 011 med förslag om a, tt ti lläggsan
slaget i and:ra tillägget till landskapets ordinarie årsstat får år 

1973 under 11 Ht. III ~ 1, Bostadslån höjes från 600. 000 mark ti 11 

1.000.000 mark (Mot.nr 21/1972-73), och 

ltm Erik Lundqvists m.flofinansmotion om att i landskapets ordina

rie ål;'sst:.at för år 1973 under 8 Hto I~ 13 upptages ett tilläggsanslag 

om 20000 mark för understöd av konsumentupplysande verksamhet inom 

landskapet (Mot.nr 20/1972-73). 

Motionerna beröres närmare nedan. 

I anledning av framställningen. _l~ar representanter för finansut

skottet besökt Helsingfors och där sammanträffat med bl.a.general

direktör Martti Niskala vid väg- oclt vatteµ9yggnada~tyrelsen. 
Utskottet har inhämtat lagutskottets yttrande över i framställ

ningen ingående för~lag t~ll ombildning av tjä:pster. Yttrandet bi-:-: 
fogas betankan det sc.sorJ bilaga. · ·· 
Fär javgif ter. 

Genom en ändring av lagen om allmänna vägar i. riket år 1963 gavs 

möjlighet att där uppbära avgifter på till landsväg ansluten frigående 

färjao Lagstadgandet förutsätter emellertid att förordnandet om av

giftsbelägg:ning sker genom särskild förordning. Någon sådan förordning 

har inte utfärdats? varför .samtliga landsvägsfärjor i riket fortsätt

ningsvis är avgiftsfria. I motiveringen till lagändringen anges att 

orsak till avgi.ftsbeläggning kan vara högre anskaffningskostnader och 

överlånga färjpass. 

Såsom kriterium för avgiftsbeläggning skulle lagstadgandet förut

sätta en prövning av den trafikerade ruttens längd samt färjans an

skaffnings- och driftskostnader. Den trafikerade ruttens längd och 

farvattnens beskaffenhet kan dessutom ge anledning till en konstrukti.on 9 
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som avviker från de normala landsvägsfärjornas vilket i sin tur på

verkar kos tnadssidan. 

Den prövning av näwnda omständigheter vilka föranledde lagändring

en i riket 9 vilken prövning slutligt skulle ske i samband med utfår

dande av fiiordning i ärnne:b9 har icke skett. Någon annan pedönming 

av frågan~ huruvida m/s Kökar är att anse $åspm en i lagen om all

männa vägar avsedd 9 avgift. underkastad lanCl.eiyägsfärj a eller 

inte, har icke skett annat än genom .Ålandsdelegationens beslut. Såsom 
ha 

underlag för detta torde i första hand/lagts jämförelser med förbin-

delsebåtar, närmast i .Åbolands skärgård. Enligt finansutskottets upp

fattning har presidentens ställningstagande i ärendet inf~r återre- · 

missen till .ÅJ,andsdele gationen grundat sig på en skälighetspräv:ging 9 

icke huruvida Yil/s Kökar är att betrakta såsom en färja eller förbin

delsebåt. Härför torde underlagsmaterialet icke varit tillräckligt. 

Representanter för finansutskottet har vid samman korn st rnecl. före trä

dare för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Helsingfors disL:uterat 

problemställningarna. Från väg- och vattenbyggnadsstyrelse11s sida 

framhölls, att någon förordning som skulle innebära avgiftsbeläggning 

av landsvägsfärjor i riket icke var alt.uell. Svar på frågan huru en 

sådan förordning skulle utformas 9 d.v.s. om däri skulle anges allmänna 

grunder för avgif tsbeläggning eller endast vissa färjpass, kunde där

för ej heller ges. Av samma orsak kunde representanterna för vi::'.g- och 

vattenbyggnadsstyrelsen ej heller ange huruvida en färja 9 motsvarande 

m/s Kökar 9 i riket skule avgiftsbeläggas under den tänkta situationen 

att en förordning om avgifter utfärdades. Enligt väg- och vattenbygg

nadsstyrels en är i dag avgörande för huruvida en bil bärande färja 

är att anse såsom en landsvägsfärja och därmed avgiftsfri 9 enbart 

frågan orn färjan och fär jleden utgör en del av allmän landsväg och 

färjan anslutits därtill genom ett på i lagen om allmänna vägar an

givna grunder och av vederbörande Dyndigheter fattnt beslut. Finans

utskottet anser frågan om m/s Kökars status oklar såtillvida att ut

redning saknas där,..,.orn huruvida fär j leden Långnäs-Sottunga-Kökar enligt 

de av väg- och vattenbyggnadsstyreJ.ren tillämpade kriterierna kan för

klaras för alliilän landsväg. Denna utredning borde enligt utskottets 

uppfattning ha förelegat. Finansutskottet har icke haft möjlighet att 

närmare utreda ärendet som för övrigt ankommer på landskapsstyrelsen 

att klarlägga. Oaktat sådan utredni.ng nu icke föreligger har fi

nansutskottet ans ett att de införda avgifterna tillsvidare skulle 

kvarstå. På landskapsstyrelsen anikoilllller att klarlägga huruvida man med 

stöd av samma normer som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tillämpar 'l 

kan fatta beslut om att ifrågavarande färjleder förklaras för allmän 
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landsväg. Är detta follet anser finmrnutskot tet att avgifterna 0E1e

del bart borde avlyftas. Resul te.tet torde landskapsstyrelsen ha möjlig

het att i:Jeddela landstinget under ko:wrimnde avslutningssession. 

AVJ.S2:-!~~E_I?~-!~EE!~9:.§~~~-b.~~.0E uppbäres nu landskapet enligt s3111ma 
normer sorn i riket. Finansutskottet har förståelse för skärgårdsbor

nas önskemål om avgifternas slopande. Utskottet anser ewellertid att 

ett beslut 0111 avgifternas avlyftande på förbindelsebåtarna bör basera 

sig på en kalkyl över kostnaderna. 

Sam.tidigt som kostnaderna klarliigge s bör utredas huruvida dessa~ 

med hiinsyn till motsvarande förhållanden i riket~ knn påföras ordina

rie rne del eller bör belasta landskapets enskilda :cie del. Finansutskot

tet förväntar sig att landskapsstyrel sen till landstinget inkommer 

Bed.förslag i ärendet. 

Ombildning av tjänster. 

Angående franrntällningens förslag till ow.bildning av tjänster för-

8Dledda av ikraftträdandet av landskapslagen om landskapet Ålands 

centrala ämbetsverk har finansutskottet begärt utlåtande av lagutskot

tet. 

Finansutskottet har i anledning därav konstaterat att klämförsla

get beträff011de tjänster och befattningar~ som fortbestår med smnma 

benföilning och enahanda uppgifter visserligen såsom sådant är riktigt 

rnen icke förutsättes i de av landskapsstyrelsen åberopade lagarna. 

Till denna del torde således icke fordras landstingets särskilda be

slut 9 varför det första klämförslaget utelämnats. Finansutskottet för

utsätter ·även att de av lru1dskapsstyrelsen angivna rättelserna i 

tj «::in steförteckningen iakttages. 

Konsumentupplysning. 

Ltm Erik Lundqvists m.fl.finansmotion oo höjning av anslaget under 

8 Ht. I kap. 13 .o.10ni. i ordin ar le års staten för 1973 med 2. 000 mark för 

understöd till konsuruentupplysa:nde verksamhet. (J.VIot. nr 20/1972-73). 

Finansutskottet har konstaterat att anslaget under motsvarande mo

iuent i 8rsstaten för 1971 (8 Ht. 1~12) enligt motiveringen skulle f{, 

utnyttjas för understöd till konsm;1entupplysning. Anslaget vo.r då 

2. 000 :mark. I års staten för 1973 är anslagsbeloppet 5. 000 mark. Enligt 

uppgift har några understöd för konsu111entupplysr1ing icke beviljats. 

F]_nansutskot tet ans er konsm11entupplysningen vara en an ge lägen upp

gift och utskottet har i princip omfattat motionäre·rnas förslag om 

att denna verksamhet borde stödas även inom landskapet. Ned beaktande 

av att förenär:mda anslag icke tills vidare utnyttjats för ändamålet 

har finans utskottet icke ans ett anledning att före slå den av moti onä-

re~~~ äskade höjJ;lfpg~·P,• H~~t50~.~~-!' fg;g;;.!~~r;:r do;,~ .. :;.!' landskap;:s.~y-
'•,' \ 
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rels en tager frågan under prövnj_ng sa:nt utreder under vilka forrrnr 

bidrag kan beviljas av redan upptnget anslag och huruvida en höjning 

av nnslaget erfordras, 

Utskottet har även i11hä1Jtat att den närings styrelse 1 sorn inrättats 

i riket den 1 april 1973 har till uppgift att bl. a. handlägga ärenden 

angående konsunentE!kydd och konsv.rnentupplysning 9 varfö;r man kan för

vänta en ökad sntsn~.ng i riket inom just dessa sektorer. 

Detnl jr:-10ti vering, 

10 Ht. III ~ 8, J omala gård för uppför an de av ny la du gård. 

11 Ht.I~3. 

Utskottet har tagit näri1are del av de ootiveringar ~ soD 

föranleder upptagande av tilltiggs311slaget 9 so10 i detta 

avseende icke givit an le d.ning ti 11 påI;1innels er. 

I sammanhanget konstaterar utskottet rent alLJän t 

att kalkylering och planering för de olika projekten och 

verksarJheterna bör ske med nödig noggrannhet och ousorg 

så att tilHiggsbudgetering icke skall behöva tillgripas 

annat än i undantagsfall. Likaså borde tilläggsanslag 

icke behöva i:tskas för ändamål som kunnat upptagas i den 
-

egentliga budgetfrwnställningen. Förhållandet att sil 

sl~ett kan i vissa fall bero på oklara ansvarsfördelning

ar ,varför utskottet förutsätter att den nya ämbetsverks.

lagen skall ge en klarare gränsdragning i fråga orn an

svarsonrådena inom ämbetsverket. 

Jorddisposi tionslån ( r). 

Ino111 j ordbruksnäringen iir åldersstrukturen blnn d de ak

tiva jordbrukarna sådnn att ett uppenbart proble:w före

ligger inför de koriiillande generationsväxlingarna. Det 

finnes dQrför skäl att undersöka huru åldersfördelningen 

inoLJ jordbruket kowmer att påverka behovet av kap i tal 

inom näringen för att denna skal 1 kunna bi behållas på 

rrnvarande nivå och i önskad ornfo.ttning. 

11 Ht.III~l. Bostadslån (r.L_ 

Ltu1 Olof S0l.u1ens fino.ns1Jotion om höjning av till~~ggson

slaget från 600. 000 11ark till 1. 000. 000 mark. (Mot. n~ 

21/1972-73). 

I motiveringen ti11 reger:rngens proposition rned förslag 

till första tilli:igg till statsförslaget under 1973 fram

hålles beträffande höjningen av anslaget för bostadslån~ 

"Avsikten nr att speciellt sträva till att brist på bo

städer icke mera skulle ställa hinder för ny produktiv 

verksamhet inom utvecklingsområdena." Av motiveringen att 
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döEJa avses huvuddelen av ti lliiggsanslaget att utgivas 

inOLj utvecklingsområdena. Såsom i 18.Yldskapsstyrelsens 

motivering frc::iL1hålles är bostads:produktionen även j_ 

lnndsko.pet av 2vgörande betydelse för den fortsatta ut

vecklingen. Utgående från detta torde det varo. uoti ver2t 

ntt åtminstone tillfiUligt höja låneanslaget. Uppskattat 

belopp för att täcka årets behov har beräknats till 

800. 000 marleo 

Under de senaste aren har betydande del av tillbudsstå

ende lånelile del i landskapet använts för finans i er in g av 

vc'.'1ningshus i nvsi~d nt~~ snabbt få fram bo13täder. Av 3).1 t 

ntt döma kom::Je r dock efterfrågan på fi11a11sieringm,1ö j lig

heter för egnaheu och annan wnrknära bostadsbebyggelse 

att öka. Så synes åtminstone utvecklingen annorstädes visa. 

Utskottet ans er sktil före ligga att land:skapsmyndi ghe terrm 

uycket noga följer med utvecklingen i detta avseende så 

ntt bostadsproduktionen .i landskapet på sikt iclce fel-· 

inrildas. 

Mot bokgrunden av ovansagda och vad som framgår i land-~ 

skapsstyrelsens motivering bör nu föreslaget tilli:,i,gg ute

slutande disponeras för finansiering av egnahem och låg

husbebyggelse i andra former. Det är enligt utskottets 

E1ening även riktigt att dessa former av bostadsbyggande 

i fo rtsiit t'ningen p ri ori te ras. I fråga om finans i er ingen 

krävs ofta rnindre kapital eller kontantinsats för egna

hernsbostäd er genom att bostadsbyggaren gör en egen arbets

insats. Detta innebär även att byggnadsbranschen ansträngs 

mindre tin vid större byggnadspro j ekt. 

r1Ied hth1visn.Lng till det anförda får utskottet vördsaLlt föresl['. 

att La.11dstinget ced stöd av 47 § landskaps

lagen oru 1.::mdskapet Ålands centrala ti.mbetsverk 

och 26 § landskap slagen om Ålands lm1dskaps

styrelse m2Ltte fatta beslut o.w 

att sådan innehavare av ordinar:i e eller 

extra ordinarie tjänst eller befattr1i11g, 

vars tjänst eller befattning vid ikraftträ

dandet av landskapslagen 0E1 landskapet 

Alands centrala ämbetsverk o:wbildas till or

dinarie tJänst eller befattning med ny be

nämning men eljest med i princ.ip ennhru1da 

kompetenskrav och arbetsuppgifter såsom 



hittills i skulle? rne d ccvvikelse fr~:_n vad 

om besä ttandet av landskapet Ålands ordi

narie t=ji:~nster och f a.tta befattniDgnr :..ir 

särskilt stadgat? överföras till ord:Lnar1e 

innehavare av sådan ornb ildad tj iin st eller 

fast befattning; samt 

att Landstinget måtte godk::..;.nna 18J'.1dslmps~ 

styrelsens förslag till andra tilLigg till 

ordinarie inlrn111.st- och- .utgiftsstaten för 

landslmpet Åland under år 1973 fned följande 

iinc.1.ringar saDt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för budgetens förverkligande er

forderl:Lga lån, 

INKOMSTER • 

Landskapsstyr. Finansutskottets 
förslag förslag 

6 Avdelningen. 
= ============= 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräl:nings- och ränteinko1;.ister ssrnt lån. 

1. Statsanslag för skattefinansiell ut

jänming ~ 

a) förskott för dr 1973 ,, , . . . . . . . . 1.833.546 

Suliliiia I kap. 1.883.546 2.083.546 
Surnrua 6 Avdelningen 1.883.546 2.083.546 

Suurna _,11kornster i,ik 1.903.846 2.103.846 
=====================================·===========-= 

UTGIFTER. 

11 ffuvudtiteln. Understödslån. 
========-=-=======::::=~-==-==:======== 

III. S[,i.rskilda anslag. 

1. Bostadslån (resEirvatLonsc:mslag)., .... 600 0 000 

Surnrna III kap. 700. 000 900. 000 

Summa 11 Huvudtiteln l. 000. 000 1. 200, 000 

Su:rrrrna utgifter rnk 

800. 000 

2.103.846 
=====================:--=.:=========-===:-=_"";::::-===--==--=====~==~...:-: 

Ma-
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r i e hanrn , den 2 L~ rn a j 1 9 7 3. 

490 

// /4-t.___ ___ 
Heririk Gustafs s on 

sekreterare . 

lf::~rvarande i utskottet ~ ordföranden \ii l en 1 viceordföranden Eli'.}er 

J ansson s aut le da1Jö tern a Fri be r g 1 r'Iattsson o ch Lund qvist. 



Till Finansutskottet 

från lagutskottet. 

Finansutskottet har anhållit om utskottets utlåtande över 

landskapsstyrelsens i framställning nr 24/1973 framförda för

slag till beslut om tjänsteombildningar. Med anledning härav 

har utskottet äran anföra följande: 

Enligt 5 § landskapslagen den 31.5.1929 angående utnämningsbrev 

för innehavare av landskapet Ålands tjänster och fasta befatt

ningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befatt

ning ävensom skyldighet att därifrån avgå kan tjänsteinnehavare 

utan samtycke transporteras till annan tjänst eller fast befatt-

ning däres.t transporten föranledes av tjänstens omorganisation. 

Vid behandlingen av landskapsstyrelsens· framställning med för

slag till landskapslag om landskapet Ålands centrala ämbets- : 

verk ansåg utskottet, att överföringen av tjänstemän från deras 

nuvarande tj äns ter till en ombildad tjänst borde ske genom ett 

uttryckligt stadgande i landskapslagen. Denna uppfattning om

fattades likväl icke av Landstinget, som beslöt, att transpor-

ten kunde beslutas i samband med antagande av årsstat. Ett mot

svarande stadgande ingår i 26 § landska slagen om Ålands land-

skapsstyrelse (42/71). 

Då det sålunda redan finnes förutsatt i sistnämnda landskaps

lag att det av landskapsstyrelsen föreslagna förfarandet kan 

komma i fråga och då landskapslagen om landskapet Ålands centra

la ämbetsverk torde träda i kraft den 1 juni 1973, varigenom 

Landstingets lagstiftningsåtgärder i detta avseende täcker 

I 

I i 

I 



' hela tjänstemannakåren, anser utskottet att det i detta sam-

manhang icke är nödigt att Landstinget besluter annat än att 

detta förfarande skall iakttagaa beträffande tjänster och 

befattningar, som med avseende å benärmLing eller arbetsupp-

gifter till någon del 

Erik R-asK-'. 

, 

vägnar: 

S1mdma~ 
ekreterare. 

t 1 



Till Lagut skotte t 

från finansutskottet. 

Ålands landskaps styrelses framställning ti 11 land stinget med 

f örslag till a11 d ra tillägg till ordinarie årsstaten för år 1973 

avses att av landstinget remitteras till finansutskottet den 

14 ma j 1 973. 

I frams tällningen föresl ås, med stöd av 47 § landskapslagen 

om landskapet Ålands centrala ämbetsverk och 26 § landskapslagen 

om Ålands landskaps styrelse , ombildning av tidigare tjänster till 

tjänster förutsatta i nämnda landskapslag om landskapets centra

la ämbe:-tsverk. 

Med beaktande av att fråg eställningarna om ombildn ing av tjän s

ter berör ett område som ankommer på lagutskottet och att lagut

skottet tidig are - bl. a. vid handläggningen av förslaget till 

sagda ämbetsverks lag - handlagt frågan, får finansutskottet in

begära lagutskottets utlåtande över landskapsstyre lsens i fram

ställningen nämnda förslag till beslut om tjänste'ombildningar . 

Då en relativt begränsad tid står till buds för utskottens ar

bete under den nu pågående sessionen har finansutskottet ansett 

si g oförhindrat att redan i detta skede inbegära lagutskottets 

utlå tande. Mariehamn , den 11 maj 1 973. 

På finansutsko"7-.~ets._~ä~nar: 

/ ?,,,,-;;pz,, dc/c---=:=:> 
~en 1/ 

ordförande ( r--/t- 'U~ 
·-Henrik Gustafsson 

sekreterare. 


