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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 19/1971-

Kramst. nr 33/1972 . 72 med anledning av Ålands landskapssty
relses framställning till Ålands lands
ting med förslag till fjärde tillägg 
till ordinarie inkomst- och utgiftssta
ten för landskapet Åland under år 1972. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget in
begärt finansutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört 
landskapskamrer Henrik Gustafsson, landskapsagronom Tor Mattsson, 
folkskolinspektör Erik Bertell, ordföranden i rådgivande kommissionen 
för Ålands försöksstation Ingmar Eriksson och föreståndaren Ulla 
Sjöblom, vördsamt anföra följande: 

I ingressen till föreliggande framställning anges att detta ären
de är det fjärde tillägget till ordinarie årsstaten. Eftersom land
skapsstyrelsens framställning nr 25/1972 med förslag till tredje 
tillägg icke publicerats i .ÅFS kunde den slutsatsen lätt dragas, 
att någOn tredje tilläggsbudget icke blivit antagen av landstinget. 
Utskottet förväntar sig därför att landskapsstyrelsen som fått del 
av landstingets beslut r örande förslaget till tredje tillägg borde 
snarast möjligt publicera beslutet i ÅFS. 

I sitt betänkande nr 8/1971-72 med anledning av landskapsstyrel
sens framställning med förslag till första tillägg till ordinarie 
årsstaten för år 1972 har utskottet uppmanat landskapsstyrelsen att 
upptaga underhandlingar med riksmyndigheterna angående avgifterna 
för skärgårdsbornas resor på förbindelsefartyget Kumlinge. 

Landskapet har enligt utskottets uppfattning icke möjligheter att 
slopa avgifterna för m/s Tre Måsar innan detta skett för Kumlingefär
jan såvida icke motsvarande inkomster kan erhållas på annat sätt. 
Landskapsstyrelsen uppmanas därför följa upp ärendet rörande Kumlinge
färjans avgifter samt ifall ändring kan fås till stånd i fråga om 
dessa avgifter, vidtaga motsvarande åtgärder beträffande avgifterna 
på m/s Tre Måsar. 

I den bilagda avgiftstaxan för Tre Måsar har Jurmo bortfallit. 
~vgifterna till och från denna by torde vara desamma som för Åva. 

Utskottet har icke föreslagit någon ändring i landskapsstyrelsens 
förslag till sifferbudget och har dessutom i huvudsak kunnat omfatta 
framställningen. Endast i fråga om detaljmotiveringen har utskottet 
funnit anledning till vissa påpekanden. 

Detaljmotivering. 
~ Ht.I : 11. Utredning rörande redovisningssystem. 

Utskottet anser 1 likhet med landskapsstyrelsen det 
vara påkallat att landskapet på samma sätt som staten och 
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kommunerna övergår till ett redovisningssystem som kan an

passas till ADB. Uppläggningen av ett sådant redovisnings

system bör dock ske i samråd med personalen vid kamrerar

kontoret och under ledning av landskapskamreraren. Den 

tillfälliga arbetskraft som landskapsstyrelsen.nu före

slår att skulle anställas borde därför tilldelas även 

sådana uppgifter att kamrerarna också ges möjlighet att 

ägna sig åt utvecklandet av den planerade omläggningen. 
Avlöningar:· ( f) • 

Utskottet omfattar förslaget om att den tidigare före

ståndarens tjänst ombildas till en halvtidstjänst räknat 

från höstterminens början. Arvodets storlek borde dock 

enligt utskoti;ets uppfattning icke kopplas ihop med någon 

18neklass, som landskapsstyrelsen föreslagit, utan fast 

ställi~ endast så att arvodet motsvarar 19 veckotimmar 

för lärare vid medborgarskola. 

10 Ht.IV~4. Ålands försöksstation, om- och tillbyggnad av laboratorie

utrymmen. 

Vid besök på Ålands försöksstation har utskottet kons-

taterat att den planerade om- och tillbyggnaden berör 

till laboratorieverksamheten anknutna arbets-? lager- 7 

kontors- och laboratorieutrymmen. Som följd härav har 

rubriken något förtydligats. 

Orsakerna till att kostnaderna stigit avsevärt är i 

första hand att byggnadsplanerna ändrats på ett genom

gripande sätt. Utskottet har tagit del av de nya ritning

arna och funnit att ett :förverkligs.Dde av byggnadspro j ektet 

bör kunna skapa betydligt förbättrade verksamhetsutrymmen 

för försöksstationen. Enligt landskapsagronomen skulle 

den nu planerade om- och tillbyggnaden vara en av för

utsättningarna för att klara av jordbrukets utvecklings
program. 

Utskottet noterar att landskapssty~elsen i sin fram~ 

ställning uppmärksammat frågan om tryggandet av försöks
stationens markbehov. 

Med hänvisning till det anförda f år utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskaps

styrelsena framställning med förslag till 

fjärde tillägg till ordinarie inkomst-

och utgiftsstaten för landskapet Åland 

under å r 1972 med följande ändring~ 
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10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
==================================== 

IV. Näringarnas främjande. 

Ålands försöksstation 9 om- och tillbyggnad., av laboratorieutryrnmen . 

Mariehamn 9 den 13 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet ~ ordföranden Runar Wilen 1 viceordföranden 

lmer Jans son sain t ledamöterna Åke Ban1berg 9 Knut J.Viat tsson och Sven 

ri berg. 
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