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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 18/ 1988-89 med anledning av ltl 

Barbro Sundbacks m.f 1. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen angåen

de utlokalisering av jordbruksbyrån till 

Ålands lantmannaskola. 

Landstinget har den 28 november 1988 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört rektorn för Älands lantmannaskola Carin 

Englund, överinspektören Göran Frantzen och landskapsagronomen Henry Lind

ström, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle utreda om de outnyttjade lokaler

na vid Älands lantmannaskola skulle kunna användas av landskapets jordbruksbyrå. 

Vid Ålands lantmannasko1a står den gamla skolbyggnaden tom. Vissa planer finns 

för hur delar av huset kunde användas i framtiden. Därutöver finns dock utrymmen 

som troligen skulle vara tillräckliga för jordbruksbyråns behov. Från skolans sida är 

man positiv till en sådan lösning. Närheten tHl skolan och Ålands försöksstation 

skulle kunna innebära att en naturlig samlingspunkt skapades inom jordbrukssektorn 

i landskapet. 

Vid ärendets behandling i utskottet har dock så många negativa konsekvenser av en 

sådan utflyttning framkommit att de måste anses överväga fördelarna. 

För jordbruksbyråns del skulle det innebära att den avskiljdes från den övriga 

förvaltningen och på så ·sätt förlorade de fördelar som är förknippade med att 

finnas i självstyrelsegården och kunna ta del av den gemensamma servicen som 

finns i huset. Vidare kommer kontakten med andra enheter i huset att försvåras. 

Detta är naturligtvis negativt för jordbruksbyrän, men arbetet kommer härigenom 

även att försväras för andra delar av centrala ämbetsverket. Konsekvensen blir att 

hela förvaltningen blir lidande om den enhet av byråer som nu finns i huset 

splittras. 

Det största problemet är dock den försämring som det skulle innebära för 

allmänheten. De som besöker jordbruksbyrån har också ofta ärenden till andra 

byråer vid landskapsstyrelsen. I många fall har de besökande även planerat att 

samtidigt uträtta andra ärenden i staden. 
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Med tanke på att hela förvaltningens utrymmesproblem är föremål för olika 

överväganden har majoriteten beslutat föreslå ett förkastande av motionen. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Mattsson och SaJmen) anser att motionen borde 

ha godkänts eftersom den utredning över utrymmesbehovet inom centralförvalt

ningen som färdigställdes i februari 1986 klart visar att behovet av utrymmen är 

stort. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 11 april 1989 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 18/1988-89 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 


