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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 17/1974-75 

med anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Landstinget med förslag till andra 

tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1975, 

jämte översikt av landskapet Ålands hushållning 

åren 1975-79. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda fram

ställning. Utskottet som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggb1om, finans

chefen Ake Barnberg, chefen för näringsavdelningen Tor Mattsson,öveT;ingenj ören 

Anders Lindholm, byråingenjör Göran Holmberg och byråchef Jan-Erik Enestam, 

får anföra följande. 

Långtidsplanen 1975-79. 

Den i samband med tilläggsbudgeten överlämnade översikten av landskapet 

Ålands hushållning åren 1975-79 utgör den första genomarbetade långtidspla

nen för landskapsförvaltningen i dess helhet. Utskottet, som ofta framhållit 

vikten av långsiktsplanering noterar därför planen som ett betydande fram

steg. 

Långtidsplaneringens syfte är flerfaldigt och bland dff:viktigaste för 

landskapets del anser utskottet vara resursfördelningen för uppnående av 

den uppställda målsättningen. Detta framgår även av långtidsplanernas mo

tivering. 

En annaiviktig uppgift för planeringen är att tjäna som information, 

inte bara internt och inom landskapet för konnnuner och näringsliv, utan även 

för berörda myndigheter utanför landskapet. Ur dessa synpunkter bör lång

tidsplaneringen redovisas enligt ett överskådligt system. 

Utskottet finner också att den nuvarande uppställningen fyller ändamålet. 

Erfarenheterna kan senare måhända visa att ändringar och kompletteringar 

är nödvändiga. Utskottet har också föranstaltat om att ekonomiska rådet 

ges tillfälle att yttra sig om långtidsbudgeten och dess eventuella påpe

kanden har landskapsstyrelsen möjlighet att beakta vid nästkonnnande över

siktsplan. 

Då nästa långtidsplan skall avges redan instundande höst i samband med 

ordinarie årsstaten för 1976 har utskottet dels på grund av tidsbrist dels 

med hänsyn till mellankommande landstingsval icke ansett det motiverat att 

nu gå in i detalj- eller sakfrågor. Utskottet, som i övrigt omfattar de 

av landskapsstyrelsen anförda allmänna synpunkterna i fråga om översikten, 

har därför i detta skede ansett att landstinget endast borde till kännedom 

anteckna sig långtidsplanen. 
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Detaljmotivering. 

Investeringslån(r). 

Av den i riket föreslagna överföringen om 500 milj. mark till 

statens investeringsfond har riksdagen godkänt, enligt uppgift, 

en sådan plan att av de 200 milj.mark, som redan nu överförts 

till fonden får utbetalas 60 milj.mark medan resterande del om 

300 milj.mark överföres senare under året och vidare utbetal

ningar av lån från fonden skall få ske enligt regeringens pröv

ning med hänsyn till konjunkturförhållandena. 

Finansutskottet anser det formellt riktigt att också land-

skapet skulle tillämpa samma förfaringssätt, d.v.s.att en stats

förslaget motsvarande totalsumma upptages i landskapets årsstat. 

Medel skulle därefter kunna lösgöras enligt beslut av landskaps

styrelsen i samma proportion och enligt samma grunder som i riket, 

utan att medel behövde budgeteras för varje sådan situation. För

farandet skulle därmed även bli smidigare. Utskottet föreslår där

för att anslaget höjes till 5 milj.mark och ändras till reserva

tionsanslag.I jämförelse med i riksdagens och regeringens beslut 

bör av anslaget kunna till omedelbar disposition ställas 600.000 

mark. 

27.10.86 Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för lantbruks

produkter (r). 

Enligt finansutskottets uppfattning har landg:ingetansett riktigt 

och enligt motiveringen även landskapsstyrelsen godtagit att här

till berättigade sökande av amorteringslån för lantbruksprodukter 

under år 1975 skulle kunna få lånen under löpande finansår. Ut

skottet finner det därför omotiverat att slå in på ett sådant ut

betalnings- och budgeteringssätt som föreslås i framställningen, 

vilket dels kan vara diskutabelt dels inte ändrar det faktiska 

förhållandet. I detta fall finnes ingen anledning att omfatta för

slaget till denna del. 

Utskottet,som i tidigare betänkande utrett sin syn på saken, 

konstaterar därtill att landskapets andel av vissa produkter är 

procentuellt av den storleksordningen att normala satser för 

avräkningen inte bör gälla då större satsningar är av behovet i 

landskapet. Inför eventuella frågor i samband med avräkningsför

farandet har landskapsstyrelsen möjlighet att närmare redovisa 

produktionen i landskapet,av lantbruksprodukter i relation till 
riket. 
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Utskottet konstaterar även att utom riksbudgeten finnes i 

riket statliga eller statsdominerade fonder som tillhandahåller 

lån för dylika och liknande produktionsändamål. Så har t.ex. i 

andra tillägget till statsförslaget för 1975 540 milj.mark ur 

statens konjunkturfond placerats i större aktieköp eller andra 

åtgärder för främjande av näringslivet. Det framgår emellertid 

inte alltid hur mycket som överföres till dylika fonder eller 

hur mycket som dessa disponerar vid sidan om statsbudgeten. Ut

skottet anser att dessa former för statsstöd även i möjlig mån 

bör beaktas för landskapets del och att landskapet i avsaknad av 

särskilda fonder i enlighet med tidigare förfarande skall vara 

berättigad att i sådana fall anslå medel i ordinarie årsstaten. 

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår utskottet införande 

av 615.000 mark på förevarande moment. 

2 7. 2 5. 40 Turismens främjande. 

27 .08. 77 

Utskottet hänvisar även i detta sammanhang till sitt tidigare 

av landstinget omfattade betänkande nr 4/1974-75 över förslaget 

till ordinarie årsstat för 1975. Eriligt detta betänkande emotsågs 

ett klarläggande om gränsdragningen mellan förvaltningen och den 

verksamhet som skall handhas av turistföreningen och stödas av 

allmänna medel. Utskottets motivering förutskickade också stöd 

för ytterligare anslag under förutsättning att den betydelse

fulla marknadsföringsfrågan och arbetsfördelningen på sikt kunde 

ordnas ändamålsenligt. 

Utskottet konstaterar att framställningen inte redovisar 

någonting av de begärda utredningarna och ej heller i sak fram

föres någonting som skulle visa att situationen har ändrats från 

det frågan senast behandlades. 

Utskottet föreslår att det begärda anslaget skall kvarstå 

men icke få utnyttjas innan de önskade utredningarna och ställ

ningstagandena redovisats och behov av medlen i detta samman
hang påvisats. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland(r). 
" " 

Utfart från Mariehamn. 

Utskottet konstaterat att den i framställningen ingående redo

görelsen i stort klarlägger hittillsvarande ställningstaganden 

även om stadens myndigheter inte getts tillfälle att uttala sig 

och kostnadsfrågan fortfarande inte i dess helhet utretts. 
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Med tanke på det sistnämnda och att byggandet av vägavsnittet 

nedanför Hotell Arkipelag inte tills vidare kunnat påbörjas 

hade, enligt utskottets mening, frågan vunnit på att avgörandet 

lagts vilande till dess landskapsstyrelsen hunnit framlägga för

slag till en helhetslösning av infartsfrågan och höra staden därom. 

Av presenterad utredning framgår att den s.k.Dalbergsleden utgör 

en trafiktekniskt viktig del av infartsfrågan och därför inte 

bör lämnas till ett obestämt förverkligande. Samtidigt som ut

skottet förutsätter att landskapsstyrelsen följer upp de av lands

tinget uttalade önskemålen har utskottet i hemställningskläm fram

fört begäran om utredning ifråga om Dalbergsledens utbyggnad. 

28.04.70 Anskaffning av fartyg och färjor (r). 

Färja Ava-Jurmo-Osnäs. 

Finansutskottet uttalade i betänkandet över ordinarie årsstaten 

för 1975 önskemål att färjan i stort borde vara av Grisslantyp 

med förhöjd bredgång och passagerarutrymmen som borde kunna 

placeras ovanom bildäck. Enligt de till finansutskottet lämnade 

upplysningarna beräknades dessa passagerarutrymmen öka färjans 

kostnader med c. 500.000 mark. Prisuppgifter från det av land

skapsstyrelsen kontaktade varvet visar emellertid att kostnads

ökningen nu rör sig om 2-2,5 milj.mark. Passagerarutrymmena ovan 

däck kommer även att inkräkta på lastkapaciteten. 

Under des'2ca omständigheter har utskottet ifrågasatt om inte den 

billigare lösningen både trafikmässigt och ekonomiskt vore ett 

riktigare alternativ. Utöver nämnda sakskäl tillkommer att den 

billigare lösningen väl sammanfaller med de sparsamhetsdirektiv 

som statsmakten i dagens läge ansett nödvändiga. 

Färjan fyller enligt utskottet väl sin egentliga uppgift på ett 

45-minuters pass med de passagerarutrymmena sor;i finns under däck. 

Trafikmässigt kan fram till 1978 påräknas ytterligare kapacitets

behov särskilt i fråga om lastbilstrafiken. Ur kostnadssynpunkt 

anser utskottet att investeringen inte bör få dikteras av att 

färjan undantagsvis kan komma att utnyttjas såsom reservfärja på 

andra eventuella rutter. 

Motiven för en omprövning av beslutet i detta avseende har be

funnits så vägande att utskottet för sin del omfattat det bil

ligare alternativet, dock så att maskinstyrkan fortfarande skulle 

vara 1.600 hk. 

Anslaget har i förvarande budget minskats med beaktande härav 

till 2.300.000 mark. 
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Utskottet anser icke frågan beträffande avtal om ms Kumlinges 

framtida rutt vara en förutsättning för tecknandet av kontrakt 

för byggandet av färjan. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

1) att Landstinget måtte hemställa om att land

skapsstyrelsen beträffande den s.k. 

förelägger landstinget förslag om tidpunkten 

för dess utbyggnad samt utredning om 

2) att Landstinget måtte anteckna sig 

av landskapet Ålands hushål:tningåren. 

för ordinarie och extradrdinarie medel till 

dom, samt 

3) att Landstinget måtte antaga förslaget till 

andra tillägg till ordinarie årsstaten för 

skapet Åland under år 1975 med följande 

samt bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga 

för budgetens förverkligande erforderliga lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

1~==~~~~~~~~~~~~~~Q~I~~ 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS

INKOMSTER 

02. Förskott på statsanslag för skat-

Landskapsstyr. 
förslag 

3.927.480 

tefinansiell utjärrming 3.927.480 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 27. 

~Z==~~~~~~~~~1~~~~~~~=~Q~~~I~Å~~~; 
Q~~= 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

82. Investeringslån(reservations
anslag) 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORD
DISPOSITIONSVERKSAMHETEN 

86. Amorteringslån för byggande av 
lagerutrymmen för lantbrukspro
dukter (reservationsanslag) 

3.927.480 

1.000.000 

600.000 

Finansutskottets 
förslag 

~=§~~=~~Q 

8 .5A2. 480 

8.642.480 

8.642.480 

5.400.000 

5.000.000 

615.000 

615.000 
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Huvudtitel 28 . 

~§~=I~~~~~k~~~~~~~=~QBY~I~~~~~Q~~ 

04 . SKÄRGARDSTRAFIKEN 

70 . Anskaffning av fartyg och färjor 
(reservationsanslag) 

Mariehamn , 

Utgifternas totalbelopp 

den 3 juli 1975 . 

~tsko 
(~~ · 

Runar Wilen 

ordförande 

vägnar : 
' 

Z~ZQQ~QQQ Z~3QQ~QQQ 

2. 700 .000 2. 300 .000 

2. 700.000 2. 300 .000 

3. 927 . 480 

~-----

af sson 

sekreterare . 

8. 542 . 480 

Närvarande i utskottet :ordföranden Wilen , viceordföranden Elmer Jansson 

samt ledamöterna Lundqvist , Friberg och Mattsson. 


