
1984-85 L t-Ls medd. nr 4.- Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

18/ 1984-85 med anledning av landskapssty

relsens meddelande till landstinget angående 

utarbetad översikt av landskapet /\lands 

hushållning åren 1985-89 för ordinarie och 

extra ordinarie medel. 

Landstinget har den 26 april 1985 inbegärt finansutskottets yttrande över meddelandet. 

Utskottet, som hört lantrådet Folke Woi valin, landskapsstyrelse!edamoten Lars Por ko, 

planeringsrådets ordförande Göran Bengtz, finanschefen Dan E. Eriksson, utbildningsche

fen Börje Karlsson, chefen för näringsavdelningen Tor Mattsson samt byråingenjören 

Göran Holmberg, får härmed vördsamt anföra följande . 

.2llisiktens uppläggning. 

Utskottet konstaterar att översikten för perioden 1985-1989 givits en något annorlunda 

utformning än tidigare motsvarande översikter. l landskapsstyrelsens inledning till 

översikten redogörs närmare för nyordningen. Målet med den nya utformningen har varit 

att öka planeringstänkandet, att fördjupa innehåilet och de strategiska frågeställningarna 

i Ö\'ersikten samt att i högre grad än tidigare utnyttja planeringsorganens arbete inom 

förvaltningen. I stället för tidigare tablåer över konsumtions- och överföringsutgifter har 

1 översikten införts ett avsnitt med målsättningar och strategier. Vidare ingår i 

översikten en investeringsplan och en personalplan. 

Frågan om översiktens utformning och dess koordinering med övrig långtidsplanering 

berördes ingående i finansutskottets betänkande nr 6/ 1981-82 med anledning av land

skapsstyrelsens översikt för åren 1981-85. Utskottet efterlyste där en samordning mellan 

de olika långtidsplaner som framläggs i landskapet och betonade \'ikten av förbättrade 

kontakter mellan de olika planeringsinstanserna vid uppgörandet av långtidsplaner. 

Utskottet efterlyste diskussioner i högre grad än tidigare mellan landskapsstyrelsen och 

planeringsorganen och framhöll att det grundläggande arbetet som utförs inom dessa 

organ mera borde inriktas på framtidsplaneringen. Utskottet fortsatte: 

"Mot denna bakgrund och för att åstadkomma mer än en rutinmässig översikt anser 

utskottet tiden mogen för en utveckling av den långtidsplan som föreläggs lands

tinget. Utöver de tidsperspektiv och beräknade kostnader som ingår i översikten 

borde vikt läggas vid de i planeringssamrnanhang väsentliga aspekterna, nämligen 

definition av målen, målsättningen konkretiserad, d.v.s. beskrivning av verksamhetens 

inriktning, särskilt förändringar och utökningar, samt bedömning av resursbehov och 
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.:.tillgån& Atrninstone i fråga om större insatser eller ändringar av verksarnhet(f'-r) bör 

alternativ och konsekvenser kunna presenteras. Som helhet borde översikten kunna ge 

en samlad bild av planeringså tgärderna inom olika sektorer. Planeringen skulle 

givetvis underlättas om till grund för de olika framtida åtgärderna föreligger 

särskilda riktgivande planer a\' den typ som nu gäller skärgArdstrafiken." 

Såsom av översiktens inledning framgår har en av landskapsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp 

1 en i september 1984 daterad promemoria närmare diskuterat planeringens roll i 

landskapsförvaltningen. Promemorian utmynnar i ett antal åtgärdsförslag vllka utskottet 

tagit del av. Utskottet konstaterar att den nu framlagda översiktens utformning baserar 

sig på de förslag arbetsgruppen lämnat. Dessa förslag kan i sin tur ses som en 

Yidareutveckllng av de allmänna riktlinjer utskottet tidigare framfört. Utskottet finner 

därför att föreliggande utformning av översikten i stort sett motsvarar de intentioner 

som från landstingets sida i tidigare sammanhang uttalats. I en kommande översikt vore 

det dock skäl att klarare än nu redogöra för under planperioden aktuella verksamhetsför

ändringar inom respektive sektorer, något som kan förverkligas genom en ytterligare 

ut,·eckling av översiktens rnålsättningsavsnitt. Härigenom kunde översikten mera än 

hittills utformas som "ett instrument för diskussioner i landstinget om den principiella 

utvecklingen av olika samhällsområden - ekonomi, sysselsättning, miljövård, regionalpoli

tik, bostadsbyggande etc." (cit. ur nämnda promemoria). 

I tidigare sammanhang har betonats dels att planeringsorganens arbete i tillräcklig 

utsträckning utnyttjas som underlag för förvaltningens fortsatta planering, dels att ett 

smidigt och nära samarbete mellan planeringsorganen och förvaltningen åstadkommes. 

Utskottet har erfarit att olika vägar söks för att nå dessa mål och att steg i denna 

riktning tagits, bl.a. inför utarbetandet av den föreliggande översikten. Genom det 

arbete planeringsorganen utför, tillförs förvaltningen väsentligt utredningsmaterial som 

självfallet bör komma till största möjliga nytta i landskapsstyrelsens fortsatta arbete. 

Utskottet konstaterar 1 sammanhanget att en inriktning på framtidsplanering hän·id är 

av minst lika stor betydelse som framtagande av statistik och annat underlagsrnateriul. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH STRATEGIER. 

Social- och hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde. 

Som bilaga till översikten har fogats social- och hälsovårdsplanen för landskapet Aland 

under åren 1985-1989. Utskottet har för sin del tagit del ay bilagan, som är uppgjord i 

enlighet med 3 § landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social- och 

hälsovården (63/83), men har inte funnit skäl att detaljbehandla densamma. Utskottet 

noterar dock att en utveckling av social- och hälsovården i landskapet i enlighet med 
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planen inn~bär årliga volymökningar. Detta fä~ åter\'erkan pä landskapets utgiftsutveck

ling framför allt i form av landskapsandelar till kommunerna och kommunalförbunden. 

Utskottet konstaterar vidare att den av !andskapsstyrelsen fastställda social- och 

hälsovårdsplanen i sin tur skall utgöra grunden för de \'erksarnhetsplaner kommunerna 

och kommunalförbunden skall uppgöra för sin verksamhet. Dessa planer skall vara 

anpassade till den landskapsomfattande planen. De kommunala planerna skall faststiiHas 

av landskapsstyrelsen, varefter till kommunerna och kommunalförbunden betalas land

skapsandelar för sådana kostnader som föranleds av den social- och hälso\•ård som ordnas 

i enlighet med den fastställda planen. Genom detta lagstadgade planeringssystern ges 

landskapsstyrelsen möjlighet att relativt detaljerat följa med den kommande utveckling

en inom social- och hälsovårdssektorn i kommunerna och kommunalförbunden och därmed 

även hålla kontroll över sina framtida åtaganden i form av landskapsandelar. Å andra 

sidan ger planeringssystemet kommunerna och kommunalförbunden vissa garantier för en 

planmässig utveckling av sina respektive verksamhetsområden. 

Utskottet utgår från att social- och hälsovärdsplanen bilagts översikten främst i 

informativt syfte men ifrågasätter likväl ändamålsenligheten av att till översikten foga 

en sådan detaljrik och omfattande plan. Enligt utskottets åsikt kunde det vara mera 

ändamålsenligt att under avsnittet orn målsättningar och strategier för respektive 

förvaltningsområde införs en mera kortfattad redogörelse för verksamhetsförändringarna 

inom ifrågavarande sektor som landstinget kunde ta ställning till på samma sätt som till 

övrigt material i översikten. 

U tb ildningsa vdelningens förval tningsorn råde. 

Sedan en längre tid tillbaka har förts diskussioner om en högskolebaserad utbildning inom 

sjöbefälssektorn, framför allt i form av fortbildning. Några påtagliga resultat av dessa 

diskussioner synes tills vidare inte ha framkommit. Utskottet uttrycker därför önskemå

let att landskapsstyrelsen i lämpligt sammanhang skulle redogöra för vilket läget för 

närvarande är i fråga om fortbildningen pä akademisk nivå av sjöbefäl och hur man från 

landskapsstyrelsens sida avser att ge det åländska sjöbefälet tillgång till dessa fortbild·· 

ningsresurser liksom om det mest :indamålsenliga genomförandet av denna utbildning. 

Utskottet noterar att översikten omfattar dels ordinarie medel, dels extra ordinarie 

medel medan i enskilda årsstaten upptagna utgifter inte berörs. Härav följer att några 

uppgifter i översikten inte finns angående Alands handelsläroverk och Ålands folkhög

skola, vilka finansieras över enskilda medels budget, medan däremot hela den övriga 

utbildningssektorn behandlas i översikten. För uppnående av en fullständig överblick 

efterlyser utskottet att i en komrn<rnde översikt även nu bortlämnade läroanstalter 

medtages. 
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När ingsa vdelningens förval tningsom råde. 

Landskapsstyrelsen berör i översikten systemet med sta tsgaran tier för fartygsanskaff

ningar. Enligt en överenskommelseförordning från år 1972 (63/72) handläggs frågor 

rörande statsgarantier för fartygsanskaffningar av statsgarantianstalten. Utskottet har 

erfarit att landskapsstyrelsen vid olika tillfällen med anstalten och med handels- och 

industriministeriet diskuterat tiW=impningen a\' garantisystemet, som inte i alla a\·seen

den varit anpassat till den för närvarande krisdrabbade åländska sjöfarten. Utskottet 

förutsätter att landskapsstyrelsen fortstHter sina ansträngningar i syfte att bättre 

anpassa garantibestämmelserna till de behov en ut\'eckling av den åländska sjöfarten 

kräver. Nås inte tillfredsställande restultat genom sådana förhandlingar, borde effekter

na a\' att handläggningen av garantiärendena och garantiansvaret skulle övertas a\' 

landskapsstyrelsen utredas. 

Beträffande avsnittet om turistnäringarna hänvisas till ,·ad utskottet nedan anför under 

rubriken "Investeringsplan". 

I fråga om fiskerinäringen har utskottet noterat att frågorna rörande dess framtid för 

närvarande utreds av en landskapskomrnitte. Kommittens slutbetänkande \'äntas inom en 

nära frarntid. Eftersom fiskerinäringens utveckling är av stor betydelse framför allt för 

det åländska skärgå.rdsområ.det, torde det finnas skäl för landskapsstyrelsen att i lämpligt 

sammanhang för landstinget närmare redovisa de åtgärdsförslag kommittearbetet kan 

leda fram till. 

TNVESTERINGSPLAN 

/\lands turisthotell 

I översikten redogörs för landskap-;styrelsens planer i fråga om Ålands turisthotell. Enligt 

förslaget bör turisthotellet utbyggas till ett konferenscentrum med tillräcklig kapacitet 

och flexibilitet. Utgående från denna målsättning innehåller ö\·ersikten beräknat bygg

nadsbehov sorn grund för utredning a\· de stadsplanernässiga förutsättningarna för en 

utvidgning av turisthotellet. En sådan utvidgning skulle dels omfatta tillbyggnad med en 

våning av den nuvarande hotellbyggnaden, vilket skulle tillföra hotellet c:a 45 hotellrum. 

Härutöver skulle i en separat byggnad uppföras c:a 2.200-2.500 m2 mångfunktionella 

konferensutrymmen och 160 hotellrurn. 

I översiktens avsnitt 11 Målsättningar och strategier11 ingår dcs<;utorn undE'r näringsavdel

ningens förvaltningsområde vissa synpunkter pä en utbyggnad av turismen med exempel-
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vis "ett tillräckligt stort dragande turistcentrum" och "en mindre ser\'icepunkt i yttre 

skärgården". Ett sådant projekt beräknas till c:a 200 milj. mk. Finansieringsfrågorna 

diskuteras till denna del endast förberedelsevis i översikten och några belopp har inte 

upptagits i investeringsplanen. Utskottet har därför intE' funnit skäl att i dC"tta skE'cfC' 

närmare behandla nämnda avsnitt av översikten. 

Utskottet konstaterar att som utgångspunkt för landskapets satsningar på olika turistpro

jekt måste läggas den av landstinget i mars 1981 antagna allmänna målsättningen för 

samhällsutvecklingen på Åland, vars sista stycke lyder: 

"Befolkningens och näringslivets struktur samt fördelningen mellan och inom landska

pets olika delområden av bland annat arbetsplatser, bosättning, service och resurser 

bör utvecklas så att emigrationen motverkas och samhällsbalansen upprätthålles l 

enlighet med landskapets särförhållanden." 

Landskapsstyrelsen har därutöver i ett meddelande nr 1/ 197 3-197 4 angivit de riktlinjer 

landskapsstyrelsen avser att beträffande turismen följa i förvaltningen. Huvudmålsätt

ningen i detta meddelande har formulerats på följande sätt: 

"Målsättningen för turismens utveckling i landskapet bör vara att den utformas, 

dimensioneras och lokaliseras med tanke på att ge största samhällsnytta med ett 

minimum av olägenheter". 

Denna huvudmålsättning har i meddelandet preciserats och kompletterats genom olika 

formuleringar. Finansutskottet har för sin del behandlat meddelandet och riktlinjerna i 

sitt betänkande nr 18/1973-71-1-. 

I sitt ekonomisk-politiska program för landskapet Åland 1982-86 (ÅUS 1982:5) har 

ekonomiska rådet gjort bedömningen att turismen är den näring som för närvarande har 

de största utvecklingsmöjligheterna i landskapet. I programmet har rådet för sin del 

angett följande mål för turismen: 

"Målet för turismen är att utveckla den till en mångsidig och kvalitativ åretom

näring med regionalt fördelade turistcentra som skapar en stabll sysselsättning. 

Samtidigt bör gårdsbruksturismen byggas ut särskilt i anslutning till näringskombina

tion. Turismen bör inriktas så att den beaktar natur- och miljörestriktioner och 

lokalbefolkningens intressen och behov. Finansieringsfrågorna och tillgången på 

riskkapital bör beaktas. Turismutbildningen bör byggas ut". 

Utskottet konstaterar att den åländska turismen genomgått betydande förändringar 

sedan landskapsstyrelsen år 1974 formulerade målsättningen och riktlinjerna för turis

mens utveckling i landskapet. B!.a. kan nämnas den tilltagande konkurrensen från färj

trafiken mellan Sverige och Finland där allt större och modernare fartyg satts in. Dessa 
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fartyg erbjuder inte längre blott transporttjänster utan även service och aktiviteterc: av 

många slag. Konkurrensläget för den åländska turismen har vidare påverkats av betydan

de satsningar inom turistsektorn i omkringliggande regioner, vilka tagit sig uttryck i 

sänkta priser, kampanjer för att tillbringa semestern i hemlandet etc. Till följd a\' bl.a. 

prisutvecklingen och valutakursförändringar har gränshandeln förlorat en stor del av sin 

tidigare betydelse. 

Utskottet konstaterar att det mot denna bakgrund kan finnas skäl för landskapsstyrelsen 

att på nytt pröva de tidigare nämnda riktlinjerna från 1974. De utredningar och förslag 

som presenterats från planeringsorganens sida torde kunna tjäna till utgångspunkt för en 

analys av turismens framtida utveckling i landskapet. 

Enligt utskottets uppfattning kan den åländska turismen anses uppbyggd av tre huvudty

per, nämligen 

a) säsongmässig rekreationsturisrn. Denna typ av turism innefattar huvudsakligen den 

egentliga sommarturismen inkluderande stuguthyrning, camping och båtliv. 

b) konferens- och kongressturisrn. 

c) annan året om-turism. Denna kategori innefattar resande med karaktär av kryssnings

och nöjesresor, gränshandel och rekreation av olika slag. 

Vad gäller såväl den säsongmässiga rekreationsturismen (a) som året om-turismen (c) 

finner utskottet det angeläget att samhällets satsningar i huvudsak inriktas på investe

ringar i olika aktivitetsprojekt som kan förlänga säsongen och erbjuda besökarna ett 

varierat utbud. Det torde finnas skäl till en viss återhållsamhet i fråga om ytterligare 

satsningar inom logisektorn. I likhet med ekonomiska rådet anser finansutskottet det 

väsentligt att medel snarare används för standardförhöjningar i form av bidrag för 

grundförbättring av befintlig logikapacitet. I skärgården torde dock fortfarande ä\·en 

finnas särskilda motiv för nya satsningar på logisektorn. En jämn regional spridning 8\' 

landskapets satsningar är en viktig utgångspunkt. Utskottet konstaterar att en naturlig 

tyngdpunkt för turistaktiviteter i landskapet nu finns i Kastelholrnsområdet. 

En ytterligare utveckling av konferensturismen är enligt utskottets mening av stor 

betydelse för den åländska turistnäringen. En förutsättning härför är dock att tillräckligt 

stora och ändamålsenliga konferens- och kongressutrymmen kan erbjudas. En investering 

i "mångfunktionella konferensutrymmen" i enlighet med de riktlinjer 

som anges i investeringsplanen måste därför anses \'ara en riktig och betydelsefull 

satsning. I samband med behandlingen av en hemställningsmotion om planering av ett 

kulturhus har utskottet i sitt betänkande nr 13/ 1984-85 framhållit att "det inte endast är 
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lokaler för direkta kulturaktiviteter som saknas i landskapet utan även offentliga 

utrymmen rned samlingslokaler som är lämpliga för andra ändamål". Utskottet efterlyste 

därför i brådskande ordning en utredning med syfte att kartlägga behovet av kongress

och konferenslokaler och lämpligheten av att kombinera dessa med lokaler för musik-och 

teaterarrangemang eller biblioteksutrymmen. En sådan utredning borde även behandla 

olika möjliga finansieringsforrner. 

Med hänvisning till sina tidigare uttalanden emotser utskottet att landskapsstyrelsen 

snarast möjligt i lämplig befunnen form presenterar den här avsedda utredningen som bör 

beakta den lämpliga storleken a\' de ifrågavarande utrymmena, finansieringsformerna 

och de tilläggsbehov av logikapacitet som en dylik byggnad kan tänkas medföra. 

avvaktan på att den efterlysta utredningen utförs har utskottet föreslagit att 

investeringsplanen upptagna belopp tillsvidare skulle utgå. 

Investeringar inom trafikavdelningens förva1tningsornr:'lde.! 

Enligt innevarande års ordinarie budget får dispositionsmedel användas för markinlösen 

och planering av bron mellan Isaksö och Hällö. Enligt trafikplanen från år 1983 sku1 le 

brobygget slutföras under år 1986. Enligt vad utskottet erfarit pågår projekterings- och 

utredningsarbeten för brobygget. Utskottet noterar att landskapsstyrelsen i samband med 

förslaget till ordinarie årsstat för år 1986 kom mer att redovisa sin inställning till 

projektets slutliga genomförande. 

I fråga om \'ägprojektet Torsholrna - Lappo noterar utskottet att landskapsstyrelsens 

inställning till projektet kommer att redovisas i nästkommande tilläggsbudget, som 

föreläggs landstinget i september, och att landskapsstyrelsens avsikt är att ta ställning 

till de framtida investeringarna i skärgården i samband med förslaget till ordinarie 

budget för å.r 1986. Utskottet konstaterar sålunda att landstinget i annat sammanhang 

inom kort bereds möjlighet att ta ställning till dessa fr.'.'lgor. 

I översikten konstateras att under planperioden planeras endast ersättande investeringar 

i färjor. Utskottet konstaterar med anledning härav att ett utbyte av m.s. Kökar, som är 

byggd 1967, kan bli aktuellt redan mot slutet av planperioden. I en kommande översikt 

borde därför detta projekt beaktas. 

l översiktens tabell nr 4 ingår planerade anslag för dels en reservvajerfärja, dels en 

isgående reservfärja. Utskottet emotser att i nästa översikt intas en närmare utredning 

över hur landskapsstyrelsen planerar att utnyttja tillbudsstående reservtonnage i skär

gå.rdstrafiken. 
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PERSONALPLAN 

Utskottet har inte funnit skäl att detaljgranska de i personalplanen ingående förslagen 

om inrättande och ombildning av tjänster under planperioden. Utskottet konstaterar med 

tillfredsställelse att landskapsstyrelsen strävar till en betydande återhållsamhet i fråga 

om inrättande av nya tjänster. Utskottet noterar dock samtidigt att ett flertal av de i 

planen ingående äskade och/eller föreslagna tjänsterna de facto innebär att funktioner 

som redan nu upprätthålls med tillfälligt anställd personal i stöd av härför be\'iljade 

anslag skulle ombildas till egentliga tjänster eller befattningar. För att personalplanen 

skall ge en rättvisande bild av situationen vore det därför eftersträvans\'ärt att även 

personalökningar som avses bli genomförda genom anslag skulle redovisas i planen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 9 september 1985. 

att Landstinget rned de i beWnkandet .rnför

da synpunkterna måtte omfatta landskaps

styrelsens översikt av landskapet Ålands 

hushållning åren 1985-1989, samt 

att Landstinget besluter överbringa betän

kandet till landskapsstyrelsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Roger Jansson, v.ordf. Olof Jansson 

samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen (delvis). 



.Bilaga 

Tabell nr l 

REALINVESTERINGSPLAN 1985-1989 (1.000 mark) 

-----------------·-·--·--
Projekt 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

ALANDS TURISTHOTELL 

Konferens- hotellbyggnad 

1985 1986 1987 1988 1989 
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