
Framst.nr 30/1973. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande nr l;/19/!.l 
73 med anledning av Ålands landskapssty-' 
relses framställning till Ålands lands,... 

ting med förslag till tredje tillägg tili 
ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1973. 
Med anledning av nämnda frrunställning 9 varöver landstinget inbe~ 

/ 

gärt finansutskottets betänkande 9 får utskottet, som i ärendet hör~ 
vicelantrådet Fjalar Grönberg 9 chefläkaren Peter Wahlberg och t.f .. 
ekonomichefen Rolf Eriksson anföra följande: 

INKOMSTER. 
3 Avd. I~ 34-. Inkomster från färjtrafik. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har på begäran av landr 
skapsstyrelsen i en till budgetframställningen bifogad , 
skrivelse avgivit yttrande över "frigående färjors ad
ministrativa karaktär". Yttrandet utmynnar i en jämföre~se 
mellan m/s Käkar och m/s Kumlinge,enligt vilken de båda; 
fartygen vore att jämställa ifråga om avgiftsbeläggning 

och att förutsättningar att ombilda m/s Käkars rutt til+ 
förbindelse av landsvägskaraktär saknas. Allmänna krite~ 
rier för när och under vilka förhållanden i övrigt en 
frigående färja kan anslutas till landsväg och sålunda 
vara avgiftsfri har inte givits. Ej heller har angivits 
det faktiska siffermässiga underlag som förelegat för 
besluten om de sex färjpass i riket, som är anslutna 
till landsväg annat än att "de bildar en förbindelse 
till skärgårdsområden där det förekommer förutom stadig!"" 
varande bosättning även villabosättning i stor ornfattnir;1g 
under sornrar:r::ia". Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anger 
dock att färjan och färjpasset Svinö-Degerby är av lands
vägskaraktär och kan likställas med de nämnda sex färj-' 
passen i riket. 

Finansutskottet kan i detta skede endast konstatera 
att väg- och vattenbyggnadsstyrelsens svar visserligen 
såvitt gäller m/s Kökar är entydigt men att svaret icke 
givit de önskade allmängiltiga grunder som skulle varit 
erforderliga inte bara i fråga om bedömningen av Kökar
rutten utan överhuvudtaget när det gäller skärgårdstrafikerL 

Utskottet anser att det trots Väg- och vattenbyggnads
styrelsens ·yttrande icke finnes skäl att ånyo under detta 
år införa avgifter på m/s Käkar. 
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Principiellt gäller frågan inte bara m/s Kökar utan den 
framtida skärgårdstrafiken i sin helhet, varför ärendet 
lämpligast tages till diskussion under handläggningen av 
förslagen till årsstater för 1974. Till dess är det. även 

?: 
möjligt att andra synpunkter kan ge nya aspekter på frår 
geställningarna. 

Utskottet har i sammanhanget även konstaterat att den 
~ 

tidigare aviserade trafikplanen för skärgårdsområdet brrd-
skar. Enligt uppgift har en arbetsgrupp inom förvaltningen 

y; 

uppdrag att utgående från skärgårdssektionens inom ut
vecklingsdelegationen förslag till handlingsprogram (Bet. 
III p. 1, 27 och 77) uppgöra förslag till en sådan traf~k-

(. 

plan. Det vore av stor betydelse om en trafikplan med a~
ternativa lösningar kunde föreligga inför budgetbehand
lingen. Landstinget har då möjlighet att få en helhets
bild av trafiksituationen och bedöma ändamålsenligheten 
även av eventuella alternativa lösningar och även att 
diskutera förutsättningarna för en avgiftsfri trafik på 
Kökarlinjeno Det är även enligt utskottets uppfattning 
möjligt att utgående från en sådan trafikplan och dess 
olika alternativ med Ålandsdelegationen diskutera finan'.!"" 
sieringen av skärgårdstrafikeno 

Utskottets förslag innebär ingen ändring i siffersta~en 

då i landskapsstyrelsens framställning ej heller upptag~ts 
något särskilt belopp under moillentet 3 Avd.I:34, av in-: 

komster från färjtrafiko 

UTGIFTERo 
10 Ht.II:l.Ålands centralsjukhus för grundreparationer. 

Finansutskottet har besökt Ålands centralsjukhus och dä~ 
tagit del av förslagen till reparations- och ändringsarr 
betena i kirurgiska avdelningen. Grundligare renovering~
och grundförbättringsarbeten har under de tjugo år sjuk+ 
huset verkat inte utförts i de s.k. g&~la utrymmena. Ut~ 

skottet konsterade också~ att de nu ifrågavarande lokal@r
na dels visade tecken på förslitning och dels icke upp-~ 
fyller dagens krav bl.a. i fråga orn de hygieniska utrym".'" 
menao Med beaktande av de relativt stora belopp som för~-

'· 
slås förutsätter utskottet att ändringsförslagen grundltgt 
bearbetas så att nödig nytta och tillräcklig funktions-, 
duglighet ernås. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt 

föres l å9 
att Landstinget måtte godkänna land

skapsstyrelsens förslag til l tredje till~ 
l ä gg till or dinarie inkomst- och utgiftsr 
staten för landskapet Ål and under år 
1973 . 

Mariehanm 9 den 13 september 1973 . 

/ 

~?U 
Runar Wilen 

ordförande 

vägnar: 

,,,/-It 't /,- tt,_.//:...,___ 
\, ( 

Henrik Gustafsson 
sekreterare. 

Närvarande i utskot t et:o r dföranden Wilen 9 viceordföranden Elmer 
Jansson samt ledamöterna Mattsson 9 Lundqvist och Friberg. 
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