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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr lfl97172 med anledning av Ålands landskapsstynr 38/1971.
relses framställning till Ålands landsting
med förslag till ordinarie inkomst- och
utgiftsstat för landskapet Åland under år
1972.
Med anledning av ovannämnda framställning varöver lanlS:;inget inbegärt utsk ottets betänkande , får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Martin Isaksson, ä ldre landskapssekreterare Jan-Erik Lindfors,
iandskapskamreraren Henrik Gustafsson, vägingenjören Anders Lindholm,
landskapsagronomen Tor Mattsson, landskapsforstmästaren Bertel Lindroos, landskapsarkeologen Stig Dreijer , planeringschefen Stig Svahnström, kommunala yrkesinspektören Le:).f Johansson, f i skeriintendenten
Karl Storå , polismästaren Gunnar Jansson, t. f. länsmannen Gunnar
Häggblom och överkonstapeln Georg Wideman, anföra följande:
Utskot tet har i anslutning till denna framställning behandlat följande motioner:
l:q Landstingsmannen Elmer Janssons m. fl. finansmotion om upptagande
i 1972 års ordinarie årsstat dels av ett 250.000 mark stort anslag
för uppförande av ett permanent f ärjfäste i , Jurmo by samt dels av ett
100.000 mark stort anslag för färdigställande av en fullständig plan
för trafikens utbyggande i land ska pe ts nordöstra skärgård. (Mot. nr.
3/1971)'
2:o) Landstingsmannen Erik Lundqvists m.fl.finansmotion om upptagande i 1972 års ordinarie årsstat av ett 5.000 mark stort anslag för
återställa nde av inre Svibyvikens ekologiska förhållanden (Mot.nr 4/1971)
3:o ) Landstingsmannen Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion .om upptagande i 1972 års ordinarie årsstat av ett 200.000 mark stort anslag
för påbörjande av landsvägsbygge i Töftö by. för att därigenom -förverkliga en första etapp av Vårdö trafikprojekt. (Mot.nr 5/1971),
4:o) Landstingsmannen Göte Sundbergs m.fl.finansmotion om upptagande i 1972 års ordinarie årsstat av nödiga anslag för dels anläggande
av gång- och cykelbana längs Lemlands- och GodbyV.ägarna f:rån stadsgränsen till den s.k.rökerikorsningen ävensom dels anskaffande och
uppmonterande av trafikljus i sistnämnda korsning. (Mot.nr 6/1971),
5:o) Landstingsmannen Göte Sundbergs m.fl.finansmotion om upptagande
i 1972 års ordinarie årsstat av ett 5.000 mark stort anslag för restaurering och allmän uppsnyggning av begravningsplatserna på Prästö.(Mot.
nr 7 /1971), samt
6:o~icetalmannen Olof Janssons m.fl.finansmotion om höjning av anslaget
för kostnaderna för utvecklingsarbetet med 5.000 mark för att sålunda
inom utvecklingsdelegationens ram möjliggöra en särskild skärgårdsSektion med uppgift att ytterligare utreda möjligheterna för en direkt
Och effektiv sysselsä ttningspolitik i landskapets skärg;3.rdsregion.
(Mot .nr 8/1971).
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Motionerna beröres närmare i detaljmotiveringen.
utskottet har företagi t resor till Hammarland, Gata, Finström och
·imala samt besökt Ålands hotell- och restaurangskola och den s .k.

Järsövägen" •
utskottet har inhämtat lagutskottets yttrande beträffande riktlinjer
;ör behandlingen i landskapsstyrelsen av ansökningar om åländsk hem~gdsrätt och om tills t ånd att i landskapet äga och besitta fast · egenloDI trots avsaknad av åländsk hembygdsrätt.
Utlåtandet närslutes
betänkandet såsom bilaga.
r inbegärt yttrande har kulturutskottet uttalat sig över anslagen
för kulturella ända.mål samt över landskapsstyrelsens förslag till orgaisation av skolförvaltningen. Utlåtandet fogas till betänkandet såsom

Haga.
över budgetförslagets~örsta huvudtitel har kanslikommissionens utlåtande inhämtats., vilket även har bilagts betänkandet.
Utskottet har inbegärt landskapsstyrelsens yttrande med anledning
av en vid remissdebatten väckt fråga rörande länsmans rätt att jämte sin
gen befattning vara ledamot i landskapsstyrelsen .. Yttrandet har likaså
ogats till betänkandet.
X

X

X

På grund av den korta tid finansutskcttet haft till sitt förfogande

ör behandling av föreliggande framställning har utskottet icke givits
öjlighet att ta slutlig ställning till de frågor av princip_I3ll t sett
tor bärvidd, vilka förelades landstinget till debatt under remissbeandlingen. Den slutliga behandlingen av dessa f:rågor skulle därför
ramskjutas. Genom den nya landstingsordningen, som sannolikt träder
·kraft redan den 1 instundande mars, skulle självstyrelsepolitiska
ämnden ges möjlighet att uttala sig om de riktlinjer som landskapsstyelsen skulle tillämpa vid behandlingen av ärenden rörande åländsk
embygdsrätt och tillstånd att i landskapet äga och besitta fast egenVad sedan gäller utvecklingsdelegationens förslag till målsättning
ör utvecklingspoli tiken, som förelagts lands tinget i dess betänkande
lI har utskottet funnit även i detta fall andra skäl än tidsbrist tala
för ett uppskov med dess fortsatta behandling till instundande vårsession. Landskaps styre lsen har nämligen aviserat en tilläggsbudget, där i
anledning av utvecklingsdelegationens program skulle upptagas vis sa
tilläggsanslag. Därtill kommer att landstingsmännen under mellan tiden .

;~ til~fälle att grundligt sätta sig in i betänkandet och därmed hela
Sh.ecklingsproblematiken. Därigenom skulle även den nyvalda landskaps·•.rrelsen ges tillfälle att uttala sig över förslaget till målsättning.
samband med beslutet om ·antagande av ordinarie inkomst- och uttutsstaten för år 1971 hemställde landstinget om att landskapsstyrelsen
lle försöka få till stånd en blandad kommitte med uppdrag att utarbe-

a./
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-3·rslag till en slutlig lösning rörande förvaltningen av befolkningset i landskapet. Då en sådan kommitte ännu icke tillsatts, får uttet upprepa lands tingets då fattade beslut och förvänt ar sig att

itteberedningen är klar till hösten 1972.
Frågan om kompensation åt kommunerna för frångången sjömansskatt
··ännu icke fått sin slutliga lösning. Utskottet emotser att landsstyrelsen även i fortsättningen ägnar denna fråga uppmärksamhet
vidtar nödiga åtgärder för att kommunerna så snart som möjligt
l få kompensation för skatte bortfallet.
nligt 11 § 2 mom. 9) p. självstyrelselagen tillkommer riket lagtningsbehörighet då ärendet gäller utom annat arbetarskyddet. Förningen. av detta område är för närvarande under utbyggnad i riket 1
·a enligt ett nyligen framlagt kommittebetänkande i landskapet skulnrättas en sidobyrå underlydande Åbo och Björneborgs distrikt samt
tå.ende av tre tjänstemän. Finansutskottet anser dock i likhet med
kapsstyrelsen att denna byrå genom en överenskommelseförordning
överföras till landskapsförvaltningen. Genom en sådan överföring
e byrån icke behöva förlora kontakterna med sakkunnigorganen i riket.
Landsfillpsstyrelsen har inbegärt landstingets fullmakt att genomföra
a löneklassjusteringar och andra löneförhöjningar. I den mån inget
elsmål råder beträffande jämförelsen med tjänst i statsförvaltningen
för innehavaren av denna tjänst godkänts gropjustering~ kan landstyrelsen under år 1972 utan landstingets vidare hörande besluta
orhöjningen. Landskapsstyrelsen skulle även ges rätt att tillämpa
~iket gällande kollektivavtal beträffande allmänna lönejusteringar och
ra avtalsvillkor.
Utskottet har vid genomgång av statsförslaget funnit att däri uppits ett särskilt sysselsättningsanslag för arbetslösa s.k. intellekla arbetstagare. Då utskottet konstaterat att det vid vissa avdelfinnes behov av tillfällig arbetskraft, såsom bland annat för
varbete vid Ålands museum, anser utBkottet att motsvarande anslag
borde införas i ordinarie årsstaten.
'Då förvaltningsreformen är avsedd att träda i kraft från ingången av
1973 förväntar sig utskottet att även budgetens uppläggning genomgår
otsvarande revision. Genom denna revision borde alla föråldrade rubri11
11
utbytas. Detta gäller bl. a. sådana uttryck som Yl lyse" och kraft •

-4~~~g~J~g~~~~~~~~~

I N K 0 M S T E R.
ersättningar för distriktsläkare.
I detaljmotiveringen för detta moment har otydligt.angivits det år 9 under vilket slutregleringen för år 1971
skulle ske. Enligt uppgift skall detta års slutreglering
kunna verkställas först under år 1972.
Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen.
Anslaget under detta moment har i sifferbudgeten och i
detaljmotiveringen upptagits till olika belopp. Enligt
vad utskottet erfarit skall anslaget uppgåiill 288.000
mark 9 vilket upptagits i sifferbudgeten. Ökningen blir
därigenom 38.000 mark.
Överskott av rörelsen.
Rubriken för detta moment har i detaljmotiveringen av
misstag givits lydelsen 11 Inkomster från affärsrörelsen".
I sifferbudgeten har rubriken dock fått den riktiga utformningen. Anslagets storlek skall vara 167.500 mark.
Lån.
Med anlednine av att utskottet föreslår vissa ändringar
i landskapestyrelsens förslag till utgifter, skulle budgetförslaget balanseras av en motsvarande ökning av låneanslaget.
Kommuna~a

U T G I F T E R.

• 1~11.

.l ~ 1.
• 1~11.

Avlöningar ( f) •
I enlighet med kansliskommissionens förslag har utskottet beslutat föreslå att lönen för landstingets kanslist
höjes med en löneklass. Härigenom skulle kanslisten vara
hänförd till löneklass A 19 .
Kanslikommissionens dispositionsmedel.
I anledning av självstyrelsejubileet nästa år har kanslikommissionen ansett att detta anslag borde höjas till
2.500 mark. I detta belopp skulle även ingå prenumerationsavgiften för tidskriften Nordisk Kontakt åt samtligä landstingsmän. På grund härav föreslås anslaget förhöjt till
2.500 mark .
Avlönine;ar •
Utredning rörande nytt redovisningssystem (mom. nytt).
Med uppgift att i huvudsak klarlägga frågorna rörande
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ett nytt redovisningssystem inom finansförvaltningen~ föreslår landskapsstyrelsen att en tillfällig organisationsADB-planerare skulle anställas. Utskottet anser dock att
landskapsstyrelsen i stället för en ny tjänsteman skulle
tillsätta en särskild arbetsgrupp inom kamreraravdelningen?
vilken skulle ha rätt att anlita utomstående konsulter.
På detta sätt skulle man få till stånd en förutsättningslös utredning om behovet av en eventuell ADB-redovisning,
Skulle utredningen visa att en ADB-planerare blir nödvändig
för genomförande av ett nytt redovisningssystem 9 kan landskapsstyrelsen på nytt föreslå inrättandet av dylik avtalstjänst.
Kostnaderna för utredningen skulle få motsvara den avtalslön landskapsstyrelsen föreslagit för den tillfälliga
avtalstjänsten eller 24.000 mark. Detta belopp upptas i
ett nytt moment 2 Ht.I:11~ varvid 2 Ht.I:1 föreslås minskat
med motsvarande belopp. Ordningsnumren på efterföljande
moment föreslås ändrade.
) Ht.I: 1.Avlöninga]:'.
Landskapsstyrelsen föreslår att polismästaren skulle
placeras i löneklass A 25, varutöver åt nuvarande tjänsteinnehavaren skulle utbetalas ett lönetillägg motsvarande
skillnaden mellan löneklasserna A. 25 och A 26. Polisinspektören har däremot i ett skriftligt utlåtande till landskapsstyrelsen förordat en löneklass förhöjning 9 vilket jämte
gropjusteringen skulle innebära polismästarens placering
i lk A 26. För den skull föreslår utskottet att polismästartjänsten nu skulle placeras i lk A 26 och att landskapsstyrelsen efter ett år ånyo skulle pröva huruvida icke den nuvarande tjänsteinnehavaren då skulle kunna beviljas ett personligt lönetillägg motsvarande en löneklass.
Hälso- och sjukvård.
Utskottet har också för sin del omfattat förslaget om
att landskapsläkaren skulle" överföras till landskapsförvaltningen gen om en överenskommelseförordning. Därigenom skulle
den under kansliavdelningen inrymda social- och hälsovårdsbyrån få en utbyggnad, som i stort skulle motsvara de
social- och hälsovårdsavdelningar 9 som inrättats vid länsstyrelserna i I'ib:Jt.
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Avlöningar. (f)
Vid rubriken för momentet har i detaljmotiveringen icke
antecknats att anslaget till sin natur är ett förslagsanslag.
Med den\L motiveringen nämn(sa hälso-syster- barnmorska 1
vars lön under år 1971 höjts med en löneklass, avses landj

skapshälsosystern- barnmorskan.
!lands cen6~~lng
Frå· :ar/ ;r;·:rsnde csntralsjukhusets-_ställning inom en
framtida integrerad hälsovårdsförvaltning
h2r under
senare tid blivit alltmer aktuell. Utskottet stöder därför
tanken på en allsidig utredning av den framtida hä±sovården.
En sådan utredning förutsätter givetvis ett nära samarbete
med kommunerna 9 kommunalförbunden och den kommunala sam-

I~

Ht. II. 3
4 och 5.

9

~--=~_...,..~--

--

--._.;..;...::;.;:;;..::::...:.....!...!.

arbetsnämnden.
Avlöningar (f).
Från rubriken i detaljmotiveringen har utelämnats beteckningen '' ( f) 11 • Landskaps styrelsen har likaså utelämnat från
detta moment "chefsläkararvodet" som en särskild underrubrik. Utskottet anser 9 att detta arvode i likhet med rektorsarvodena skulle upptas som en särskild underrubrik.
Ändringen innebär ingen höjning av anslaget utan endast
en omfördelning inom undermomenten.
Landskapsstyrelsen föreslår att en laboratoriebiträdestjänst skulle indragas. Utskottet förutsätter dock, att
indragningen icke sker förrän tjänsten blivit vakant.
Kosthål_ln~f) Terapiutgifter (f)
Värme,-· lyse och
vatten (f)
-----------Anslagen har i detaljmotiveringen angivits som förslagsanslag medan de i sifferbudgeim icke erhållit sådan beteckning. Med hänsyn till anslagens natur borde dessa dock
vara f örslagsanslag varför utskottet infört en sådan änd9

ring.
Avlöningar (f)
I överensstämmelse med motsvor:::i.nde benämning under 4 Ht.
II:1 föreslås underrubriken "beklädnadsbidrag" ändrad
till

11

dräktbidrag".

-7 Kosth~llningen

(j')9 TeraEiutgifter (f) samt

Värme, lyse och vatten if)
Med hänsyn till anslagens natur föreslås dessa ändrade
till förslagsarislag.
Terapiutgifter (f) 9 yärme 9 lyse och vaj~j,;~{!)...
Se motivering under 4 Ht.III:3 9 4 och 5.
Bidrag t!ll avlönande av kommunernas skolläkare och skoltandläkar_~_ifl

Anslaget har icke flyttats till 5 Ht.II såsom felaktigt
angivits i detaljmotiveringen utan till 5 Ht. I: :11.
Avlöni~

Landskapsstyrelsen föreslår inrättandet av tvenne nya
tjänster inom den s.k. skolbyrån samt en ombildning av
folkskolinspektörstjänsten till skolinspektörstjänst.
Även om en utvidgning av administrationen inom kulturoch utbildningssektorn otvivelaktigt är av behovet 9 anser
utskottet att man skulle skynda långsamt med utbyggnaden
för att undgå missgrepp. Det vore därför motiverat 9 att
åtminstone landskapslagen om det centrala ämbetsverket
skulle föreligga klar, innan slutlig ställning tas även
till nyanställningar. Då det med tanke på förvaltningsreformen inom kultursektorn vore värdefullt att den nya
utbildningschefen skulle få vara med och bygga upp den
nya förvaltningen 9 har utskottet dock omfattat förslaget om
anslag för inrättandet av utbildningschefstjänst i löneklass B 3. Med avdelningssekreterartjänsten skulle dock
anstå tillsvidare, åtminstone till dess landstinget fått
taga ställning till utformningen av den nya utbildningsavdelningen. Utbildningschefens uppgift skulle i första
hand bli att deltaga i arbetet på revisionen av utbildningsadministration och att i mån av möjlighet överta skoladministrativa uppdrag från kansli I. Utskottet vill icke i detta
skede taga ställn~ng till administrationens organisatoriska
detaljer.
Av utbildningschefen bör naturligtvis krävas administrativ förmåga. Med tanke på att utbildningschefen även skall
fungera som chef för fornrninnesförvaltningen och för den
forskningsverksamhet som bedrivs i landskapet 9 bör man enligt utskottets uppfattning överväga om icke licentiatexamen skulle ställas som villkor. Denna examen har även förval~ningslagskommi tten föreslagit.
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Med hänvisning till det ovan anförda föreslår ut.skottet
at.t anslaget skulle minskas med ett belopp som motsvarar
den för avdelningssekreteraren upptagna lönen.
I övrigt har utskottet beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag till arvode för skolpsykologen och kostnader
för LPH-centralen.
Anslaget om 8.000 mark för ämneskonsulter skulle enligt
detaljmotiveringen även tagas från 5 Ht.1:1 > Enligt denna
motivering skulle detta anslag dessutom ha varit 10.000
mark. För den skull höjes undermomentet till 10.000 mark,
samtidigt som anslaget under 5 Ht·. I: 13 minskas med 10. 000
mark.
För att understryka att den nu föreslagna förvaltningsreformen inom utbildningssektorn till sin natur är temporär, föreslås rubriken nskolbyrån 11 ändrad till " skolförvaltningen 11 •
Fortbildning_skurser för l~rE!..E..~~
Med hänvisning till motiveringen ovan under 1 Ht.I:1
sänkes anslaget till 20.000 mark.
I detaljmotiveringen har av misstag detta moment fått
momentnumret 5 Ht.1:12.
Diverse utgifter.
Detta anslag har i detaljmotiveringen felaktigt givits
ordningsnumret 5 Ht.I:13.
Avlöning§Ll!J1
I överensstämmelse med den motivering landskapsstyrelsen
anfört beträffande arvodet för handhavandet av språklaboratoriet och biblioteket, höjes anslaget för bibliotekariens
arvode till jämväl 2.400 mark.
Extra kurser ( f )_
I detaljmotiveringen har kostnaderna för en fortbildningskurs felaktigt beräknats till- 6.500 mark. Enligt vad
landskapskamreraren framhållit skulle 6.000 mark per kurs
vara tillfyllest. Anslaget i sifferbudgeten har för tvenne
kurser också upptagits till 12.000 mark.
Trycknin_g~ostnade~~

Anslaget ändras till fast anslag~ såsom vilket det
även finnes upptagit i detaljmotiveringen. r
': +-

..

-·
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-9Elevbespisningen (f).
I detaljmotiveringen har detta anslag felaktigt betecknats som fast anslag. I sifferbudgeten har anslaget dock
erhållit den riktiga beteckningen (förslagsanslag).
Ålands sommaruniversitet.
Tiå lagstiftningen om arbetar- och medborgarinstitut
numera möjliggör bidrag för akademiska kurser inom ramen
för dessa institut samt dessutom tillåter kursverksamhet
under sommaren, anser utskottet, att en utredning borde
verkställas angående möjligheterna till samarbete mellan
sommaruniversitetet och medborgarinstitutet. Ett sådant
samarbete skulle måhända utmynna i att medborgarinstitutet
på samma sätt som Åbo Akademi under innevarande år skulle
förlägga kurser inom ramen för sommaruniversitetets verksamhet.
Men även andra utvägar kunde undersökas för att hjälpa
upp sommaruniversitetets ekonomi. Bl. annat borde den möjligheten övervägas att i landskapsbudgeten uppta anslag
för akademiska kurser för att utbetalas på motsvarande
sätt som statsbidrag för högskolorna i riket.
Värme och lyse (f).
Värme~lyse och vatten (f).
Dessa anslag har i detaljmotiveringen felaktigt betecknats som fasta anslag. Anslagen skall vara förslagsanslag.
Värme. lyse och vatten -1!2_~
Rubriken föreslås ändrad, då däri numera ingår även
kostnaderna för vatten.
Ålands hotell- och restaurangskola.
Med beaktande av att staten numera uppför och driver
hotell- och restaurangskolor i riket, anser utskottet att
samtliga kostnader för undervisningen vid Ålands hotelloch restaurangskola skulle stanna ordinarie medel till
last. Landskapsstyrelsen bör därför noggrant följa upp
motsvarande utbildning i riket. I övrigt har utskottet
intet att anmärka beträffande detta anslag.
~----...:..::.Avlöningar

(f).

Utskottet anser att personliga lönetillägg borde upptagas som särskilda undermoment. För den skull föreslår utskottet att för detta anslag skulle införas ett nytt undermoment Kpersonligt lönetillägg 11 9 för vilket upptas ett
belopp motsvarande skillnaden mellan löneklass A 23 och
A 25.

- 10Referensbibliotek komplettering av museiföremål samt övrig museiverksamhet.
-'
Ålands kulturhistoriska museum.
Jan Karlsgårdens friluftsluseum.
Rubrikerna föreslås få den lydelse de har i detaljmotiveringen.
Ht.XII~10.Underhåll och inköp av museibyggnader och -föremål.
Då anslaget även är avsett att användas för underhåll
och inköp av andra museiföremål än byggnader föreslås
:vubriken ändrad .
.;Jit.XII~ 13. Bol!?arsunds fornminnesområde.
LtD.
Göte Sundbergs m.fl. finansmotion (~- nr 7/71) •
~.:.,;::;;;;.::;..;...;:...-..

2

.,

En allmän uppsnyggning av begravingsplatserna på Prästö
har redan tidigare varit aktuell. Landskapsarkeologen har
dock framhållit för utskottet att i föreliggande årsstat
upptaget anslag ick8 skulle inrymma möjlighet att genomföra dylika arbeten. Då utskottet i likhet med motionärerna
funnit det motiverat att denna uppsnyggning skulle .utföras så snart som möjligt föreslås anslaget höjt med 5.000
mark.
J~Ht.XII.15.För underhåll och inlösen av gamla byggnader.
Landskapsstyrelsen föreslår att av det nu up: tagna anslaget om 9.000 mark 2 3.000 mark skulle användas för
restaurering av munkkällaren på Hamnö i Kökar. Av resterande belopp skulle 2.000 mark anslås som bidrag för restaurering av kvarnar och 4.000 mark som bidrag för restaurering
av gamla byggnader.
Med beaktande av att de kvarnar 2 som ännu är i sådant
skick att de fortfarande kan rustas upp så snart som möjligt borde undergå restaurering, har utskottet beslutat
föreslå, att under år 1972 3.000 mark skulle beviljas som
bidrag till kvarn.restaureringar.
Biblioteksverksamheten.
Utskottet kan även för sin del omfatta kulturutskottets
förslag om att Ålands författningssamling utan särskild
rekvisition avgiftsfritt skulle distribueras till de kommunala biblioteken.
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-11t.XIV:1 .. Understödande avstudiecirkelverksamheten (f).
Anslaget föreslås ändrat till förslagsanslag i överensstämmelse med vad landskapsstyrelsen föreslagit i detalJmotiveringen.
Till landskapsstyrelsens disposition.
Kulturutskottet har föreSlagit att Ålands Marthadistriktsförbund r.f. i framtiden skulle tillförsäkras anslag ur
ordinarie medel såsom bidrag till den del av förbundets
verksamhet som gäller kvinnlig hemslöjd. Utan att i
detta skede närnC.rc. to. ställning till ett sådant bidrag,
önskar utskottet dock understryka vikten av att landskapsstyrelsen först noggrant utreder huruvida motsvarande organisationer i riket lyfter statsbidrag för dylik verksamhet.
Stödjande av ungdomsfostrande verksamhet.
Kulturutskottet har uttryckt vissa tvivelsmål rörande
landskapsstyrelsens förslag om att landskapets ~drotts-: ,
.. d s kull
.
~V ..!f
3?a-namn
,_
e b re dd as oc h .aven
ges uppg1. ft a tt -flllfi~
öreei"å="
f·drd-e·l...,.
gavarande anslag och föreslår i stället en landskapets
ungdomsnämnd. Med tanke på att Ålands Ungdomsförbund är
den största bidragsmottagaren och den övriga delen måste
vara ganska lätt för landskapsstyrelsen att fördela, finner
utskottet icke skäl för inrättandet av ytterligare en ·
na.mnd ..
Med hänsyn till att 50.000 mark utbetalas som bidrag
årligen till politiska organisationer, anser utskottet
att medel ur detta ffilslagåtminstone under de år landstingsoch kommunalval icke förrättas, icke skulle utgivas till
politiskt ungdomsarbete. Under dessa mellanvalsår bör det
s.k. partistödet räcka till att även stöda de olika politiska grupwxingarnas ungdomsorganisationer.
Avlöningar ( f).
Under detta moment finns anslag upptaget jämväl för en
byggmästartjänst, som för närvarande är placerad vid planeringsinspektionen. För att eff ekti ver':t
rådgivningen rö-:rande lantbI·ukets ekonomibyggnader borde denna byggmästare
under vissa dagar och tider vara anträffbar på lantbruksavdelningen. Därigenom skulle han vara lättare tillgänglig
för lantbrukarna som samtidigt med övriga rådgivningsärenden kunde konsultera byggmästaren.
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ningens frä~~de.
Motsvarande anslag i rikets budget till stöd för minknäringen höjdes med det dubbla. På grund därav och med
hänsyn till minknäringens nuvarande svåra situation
föreslår utskottet 9 att anslaget skulle höjas till 19.000
mark9 varvid förhöjningen helt skulle användas att främja
denna näring.
Arvoden och kostnader för kolonisationsnämnder samt bidrag
~""'·'--~.--""""""'~~ ..,,,...,,,...,..,

_____

""""""""~---------

för lantbi~-k~ämnd~.E._Q~h_§~l~~~...§E§...J.1J-=.
r<:ostnader föT §:1S.~~l?..§I:VB.f1JY:~
Beteckningen (f) har i detaljmotiveringro utelämnats.
Anslagen är dock till sin natur förslagsanslag.
t.III ~ 9. Räntest_öd för .:fis_~§);i~_?n (r).
Rubriken föreslås ändrad i överensstämmelse med de benämningar landskapslagen den 16 april 1970 om stöd för
fiskerinäringen (9/70) innehåller .
• III~ 11. Under_§_tö_QJör_ marknadsföring samt för transport av öv.erskottsfisk.
Rubriken föreslås äna.red så 9 att den bättre täcker de
ändamål för vilket anslaget skulle användas.
• V: 3.
E.21' anl1-Jan_9-~ av konsl:!;l tföretag, för marknadsföring och
andra årgärder för främ~ande av näringslivet.
• V: 4.
~ t öd för kurs-~ utbildnj~,ggs 7__och rådgivningsverksam,get.
Rubrikerna i deta1jmoti veringen överensstämmei.~ icke med
sifferbudgetens rubriksättning. Enligt uppgift skulle
sifferbudgetens rubriker vara de ri1ttiga.
,!3i~_fö~ elanslutningsf!:vgifte,]'_f_C2r småindustrin.
Enligt vad utskottet erfarit håller utvecklingsdelegationen för närvarande på med en irren-cering av de omi'åden som
ännu icke elektrifierats. Så snart denna inventering är
slutförd skulle landskapsstyrelsen taga ställning till behovet av anslag och därefter inkomma med nya anslagsäekanden.
Kostnader för utvec~_ete_h
Ltm. Olof Janssons m.fl. finansmotion (Mot. nr 8/1971).
Enligt 2 § landskapslaeen den 2 juli 1970 om främjande
av landskapet Ålands ekono~iska utveckling under åren 19701975 (18/7~! tillsätter landskapsstyrelsen för två år i
sänder en utvecklingsdelegation med uppdrag att utarbeta
förslag till utvecklingspolitiska åtgärder. Utvecklingsdele...-

-~

......._.~_,"""""""_ _-.o""-~·----'--.-.,..,,."'-·

~.-...,,.--~-~-=-

-13gationen tillsätter särskilda sektioner för att bereda
frågor inom olika områden. För närvarande finns icke någon
särskild skärgärdssektion.
Med tanke på att förhållandena i skärgårdskommunerna
är fullt jämförbara med förhållandena i de kommuner vilka
i riket hänförts till första u-zonen finns särskilda motiv
för en speciell satsning på näringslivet och kommunikationerna i dessa kommuner. För den skull är det också viktigt
att utvecklingsdelegationen ägnar skärgården särskild uppmärksamhet.
Landstinget har naturligtvis icke befogenhet att förelägga utvecklingsdelegationen skyldighet att inrätta en särskild skärgårdssektion~ men finansutskottet anser det oaktat att anslaget borde höjas med 5.000 mark för att användas av utvecklingsdelegationen till att utarbeta förslag
till ekonomisk-politiska åtgärder för speciellt skärgårdskommunernas utveckling. Det ankommer sedan på utvecklingsdelegationen att själv bestämma på vilket sätt anslaget bäst
skall användas för ifrågavarande ändamål.
Avlöningar (f),.:.
Från detaljmotiveringen har beteckningen 11 (f) 11 av misstag utelämnats.
Färjhållningen (f).
Landskapsstyrelsen har framhållit att det föreslagna
anslaget icke skulle förutsätta någon utvidgning av turlistorna. Utskottet anser dock att landstinget icke på
detta sätt borde binda landskapstyrelsen. I-stället förutsättes att landskapsstyrelsen i likhet med vad som gäller
övriga anslag använder. det för färjhållningen upptagna
anslaget på mest ändamålsenliga sätt.
,...-......-.;;:=..::.....:...:..För upprätthållande av trafik i skärgården (f).
Landskapsstyrelsen har i motiveringen till detta anslag
förutsatt ingen annan utökning av trafiken än kompletteringstrafik i södra skärgården under 9 månader med en veckotur
Åbo-Kökar för styckegodstrafik. Utskottet föreslår dock
även här en sådan ärd::ing, att landstinget icke skulle binda
denna trafik till enbart styckegodstrafik utan förutsätter
också i detta fall att anslaget inom fastställd ram användes för att få till stånd mest ändamålsenliga trafik.

-14~ilj,~ql:!tad~!:?_bidr~g_jf).
A.11slac,~ .fdreslås få den rubrik som landskap~styrelsen
förutsatt i detaljmotiveringen. Darigenom skullerubriken
också täcka den ändring av lagen som är avsedd att träda
v

kraft den 1.4. 1972•
Ål an ds~rb e t sf ö rme dl ing.§,bY..fh
Rubriken föreslås få den lydelse den har i sifferbudgei

ten~

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om att
ännu icke upptaga anslag för uppförande av familjebostäder
i Norrböle. I stället skulle vid beviljande av bostadslånen
små bostäder prioriteras. Därtill kommer att företagarna
själva för närvarande uppför enrumslägenheter.
Avl ör;iingar (f_h
Beteckningen

11

(f) 11 har i detaljmotiveringen utelämnats.

!;h~ds yrkesvägl~dningsbyrfu..

Sedan tjänsten som yrkesvägledningsinspektör numera besatts med en ordinarie innehavare finns det anledning förmoda
att verksamheten skall få en ändamålsenlig omfattning och inriktning. Yrkesvägledningens arbete borde därför utvecklas
i nära samarbete med arbetsförmedlingen och dessutom med goda
kontakter till näringslivet.
Av naturA}fyddsåtgärder föranledda utgifter (f).
Ltm. Erik Lundgvists m.fl. finansmotion (Mot. nr 4/1971).
Utskottet har i anledning av motionen hört miljövårdsnämnden
ordförande Bertel Lindroos och fisker:-iintendenten Karl Storå.
Därvid framgick bland annat att miljövårdsnämnden följer med
vattenförhållandena genom återkommande vattenprov.
Den första åtgärden till att 'Undvika ytterligare försämring vore att förhindra alla avloppsutsläpp i denna del
av Svibyviken. Dessa åtgärder ankommer dock på kommunerna.
Återställandet av förorenade vatten~ skulle kunna ske
endast genom kostnadskrävande åtgärder 9 för vilka landskapet
för närvarande icke har resurser. Utskottet förväntar sig
därför att milj övårdsnänmden fortsätter sina undersökningar
av vattnet samt att landskapsstyrelsen uppmanar berörda
kommuner att undersöka möjligheterna att förhindra utsläpp .
av föroren211de avlopp i

denna del e.v Svi byviken.
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-15Bekämpning av husbocken och bidr_si:_g_föi· ::främjande av bostadsbebyggel.§_~n i av J;iusbock~~~~.-1E~1E."t.er ( f )~
I rubriken har ordet 11 härjade 11 utbytts mot uttrycket
Hutsatta 11• Sistnämnda uttryck ingår även i 11 Ht. III~2.
Ålands ~entra1§_an~torium f_2_T an.§l:affl]l~ av _i~yen.iarier
.2.9..h _i._nstrument samt fö:;"_gi::updr~<§I-atio:l-..
Emedan anslaget även är avsett för grundreparationer
föres.ås rubriken ändrad så att den därigenom täcker det
ändamål för vilket anslaget är avsett.
Ålands s;j ömansskgla för an_skaffninr-; ay__in.~!1-tax}er\S?..~1!-_Ifla§k:L:,
ner (r).
Utskottet omfattar förslaget om att lastluckor 9 mast
och tillbehör skulle anskaffas. ned hänsyn till den utveckling som pågår särskilt inom detta område förutsättes dock
att landskapsstyrelsen innan beslut om anskaffningen fattas 9
ruoga. p:r?övar
om de föreslagna anordningarnas änc1amålsenlighet •
.:lli3c1ef._v~.snings- och bilJlningsväs endet.
Till den del rubrikerna för dessa anslag gäller JanKarlgårdens friluftsmuseum 9 föreslås dessa ändrade i överensstämmelse med vad som ovan anförts under 5 Ht.XII
10 Ht.IV~5. AktieteckninLl_bolag (rt_~
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag till aktie-teckning. Skulle det visa sig att hela anslaget icke skulle
behöva utnyttjas för att teckna aktier i Chips Ab, föreslår utskottet att landskapsstyrelsen skulle ges fullDakt
att använda resterande belopp till aktieteckning i annat
företag 9 vars verksam~et går ut på förädling av åländska
produkter särskilt i skärgården eller på landsbye;den.
:Vär(gygp;I].ads= och vägförbättrirn~sar};~te_g_J.:L'.h
Ltm. Elmer J9ns_§,Q~~-JTI. fl. fi.n§~::;?]Il_gt:h.QTI:. J.-~ot. nr 3/ 1971).
LtrD. Za:iz.g_Lljj~~EJSlq~_.!0..:Jl .__ finan§EQ~i.9_JL.it'l.9.t · . ..P1:....51J.2l1.h.
Ltm. Göte Sundbergs--=-~·--~.
m.fl. finansmotion
(Mot. nr 6/1971).
-·------"·-~------'-=""""-....._,,_
Under den tid gäilande u-ornrådeslagstiftningen är i
kraft anser utskottet att en särskild satsning ~o~%1e~1~as
i utbyggnaden av vägar och övriga trafikförbindd"'ffm;71norn
skärgårdsområdena. Goda trafikförhållanden är nämligen en
grundförutsättning för utvecklingsarb2tet inom dessa områden. Byggandet av fasta vägförbindelser skulle på sikt minska
kostnaderna för färjhållningen? va:rför samhällsekonomiska

---·..
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aspekter talar för sådana lösningar där detta är möjligt.
I anledning av det ovan anförda har utskottet beslutat omfatta den förhöjning av vägbyggnadsanslaget landskapsstyrelsen föreslagit och funnit skäl för en ytterligare förhöjning , om 50.000 mark.
Beträffande de arbeten som enligt landskapsstyrelsens
förslag skulle utföras under år 1972 föreslår utskottet
följande ändringar:
Gölby-Näfsby. Ifall vägens sträckning genom Gölby undei' året
blir fastställd berättigas landskapsstyrelsen, att använda
anslaget för ombyggnad av antingen vägsträckan EmkarbyTing sbacka eller st:räckan Tingsbacka-Gölby.
Strömma-Kvarn bo. Utskottet förutsätter att entrepre nadanbud inl:cgärs under förutsättning att nödigt anslag upptages
i 1973 års ordinarie årsstat.
Långnä~. Med beaktande av att trafiken bör kunna ordnas
ännu under år 1972 såsom hittills, föreslås att anslaget
strykes och i stället överflyttas till Dånöprojektet. Därigenom skulle detta projekt kunna slutföras under år 1972.
Dånö9 fast v~gförbindels~. Placeringen av fiskehamnen
bör enli~t utskottets mening icke fordröja genomförandet
av brobygget till Dånö. För den skull frikopplas fiskehamnen
från detta projekt. Anslaget föreslås förhöjt till 175.000
mark genom att anslaget om 50.000 mark för Långnäs överflyttats till detta anslag.
Utskottet är ense med landskaps styrelsen därom att faktiska besparingar skulle få användas till att komplettera
andra anslag där överskridning ägt rum, dock under förutsättning att fråga är om mindre överskridning.
J__:µrmo färjfäste samt väg
och trafikplan för nordöstra
skärgård en •
Med tanke på den småindustriella verksamhet som bedrivs
i Jurmo by i Brändö är det av största betyd el se att land~
skapets myndigheter garanterar Jurmo säkra trafikförbindelser. Den temporära lösning som nuvarande förbättrade färjfäste kan anses vara, täcker enligt utskottets mening icke
en sådan garanti, särskilt som befälhavaren för m/s Kumlinge
förbundit sig att angöra detta färjfäste endast under villkor att ett nytt färjfäste uppförs inom en nära framtid.

- 17 Då det inom ramen för nu upptagna totalanslag icke ändå
finns möjlighet att i 1972 års budget föreslå ett nytt
anslag för Jurmo färjfäste och då hela trafiken inom den
nordöstra skärgården borde få en fast planering, har utskottet funnit skäl tala för att en förutsättningslös utredning och planering av trafiken i denna del av skärgården skulle verkställas under nästa år och föreläggas landstinget i samband med årsstaterna för år 1973. En sådan utredning skulle göras i samråd med berörda kommuner, utvecklingsdelegationen, planeringsrådet och vägavdelningen.
Skulle mot förmodan en sådan utredning icke föreligga klar
vid behandlingen av 1973 års budget 9 finner utskottet att
detta icke utgör hinder för införandet av ett anslag ·för
ett nytt Jurmo färjfäste.
Vårdö vägprojekt.
Enligt vad vägingenjören uppgivit för utskottet skulle projekteringen av Vårdövägen ta c. två år i anspråk. Landskapsstyrelsen har visserligen frrunskjutit påbörjandet av arbetena till år 1975 enligt principbudgeten, men påbörjandet
bör dock kunna ske redan år 1974.
För att projekteringsarbetena skall ·kunna inledas så
snart som möjligt föreslår utskottet att anslaget skulle
höjas med 50.000 mark, vilket belopp skulle användas för
projektering av Vårdövägen i enlighet med den sträckning
landstinget tidigare fastställt. Därigenom möjliggöres
budgetering av projektet i 1974 års budget.
Ltm Göte Sund bergs mo,:tion.
Betydelsen av gång- och cykelbanor som trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder kan icke underskattas. För närvarande är
under uppförande en för våra förhållanden omfattande höghusbebyggelse i närheten av Lemlandsvägen. För den skull
borde landskapsstyrelsen undersöka möjligheterna at utbygga
en cykel- och gångbana längs Lemlandsvägen från den s.k.
rökerikorsningen fram till höghusbebyggelsen.
Däremot torde den planerade omläggningen av norra utfarten säkerställa gång- och cykeltrafiken längs nuvarande Godbyvägen. För den skull· torde det knappast finnas behov för en
utbyggnad av den nuvarande cykel- och gångbanan.
Motionärerna har föreslagit att ett trafikljus skulle
uppmonteras i ,den s.k.röke~ikorsningen för att få trafiken därstädes att löpa smidigare. Då trafikstockningarna
i denna korsning i regel inträffar på morgonen mellan kl.
1/2 8 och 9 skulle polisdirigering av trafiken vara en ~~llt

- 18 tillfredsställande lösning. Denna lÖsning har förordats
av såväl viigi11gen jören som polismästaren i Marie hamn.
jl.nskaf:fniu.g av YiigmasY;;,in~__i,r) .~
BG-~eqkning8.L1 11 (r) 11 har utelämnats i detaljmotiveringen.
Anslaget är dock till sin nat-o.r ett reservationsa::1slag. ·
lrnl?}f a:[:fpi,pg av utruE:Jtl?i:g_g=9ch utby__te _ay bi~~
Behovet av en polismotorcykel på 12,ndsbygden även för

den rörliga trafiköve rvaJ;:::ningen synes vara synnerligen
begränsat. För att en mptorcykelpolis skall kunna utföra
direkta ingripanden bör han ha möjlighet att omedelbart
kalla på hjälp från polisbil. På den grund anser utskottet
att mo·corcykeln borde avyttras till polisdepån i riket.
Under fi.:irutsättning att så sker omfattar utskottet förslaget om att en mindre personbil anskaffas för att ställas
till brottmålsavdelningens förfogande.
jin~g

av båt och_ bil.
Med beaktande av den stora utökningen av antalet småbåtar
i landskapets vatten synes anskaffandet av en polisbåt vara
behövlig.

t. VII: 3.JnkS;LP ay

~ordområden.

Utskottet förutsätter att landstinget i tilläggsbudget
ännu får uttala sig över förslag till köpebrev rörande
ifrågavarande områden. Likaså borde vägplan jämte kostnadskalkyl s3111t eventuellt annan planering av Lemböteområdet
föreligga 9 innan slutlig ställning tas till anslagets användning för byggande av väg.
J'ug,9r=t~ringslån ~;yggande

av

;i_~_E:;rutrymD?-er:i=1ör

lEgi tbruks-

p:r_o d u~~ce t:~ (:r L'!.
Anslaget bör vara reservationsanslag 9 vilket det även antecknats som i det8.l jmoti veringen .
.fiån för Jcraf!Rlbyg_gnast~(rJ~
Då motsva:':'ande anslag upptogs .:'. 1971 års budget ställdes som villkor för utbetalnj_ngen att beslut om samgående
av de berörda företagen skulle föreligga. Några konkreta
planer p2 ett sådant samgående föreligger ännu icke. Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen skulle påskynda fusioner.ingen e,v företagen. Marie hamns stad har genom sin
and el i Ålands kraftverks bolag och med eget dis tri bu tiansföretag en nyckelställning 9 då det gäller sammanslagningen.
Utskottet förutsätter därför att slutligt beslut om fusionering skall kunna fattas av berörda parter under instundande
ar,
0

--19Med hänvisning till det ovan anförda :få:: ul:Bkottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte ant'aea landskapsstyrelsens förslag till ordinarie inkomstoch utgiftsstat för landskapet Åland under
år 1972 med följande ändringar och tilläge;
samt bemyndiea landskapsstyrelsen att upptaga ~ör budgetens förverkligande erforderliga
'
lån.
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I N K 0 M S T E R.
landskaps styrel"'"·::.... .:f::h:bansut skotsens förslag _
_tets förslag
6 Avd el 11i11g en.

=============

L:[inansi,.§]2l:QB§.~mster.

!_vr§.kl1ing s-

o,3LI..~n~ eink9.9.§.-

ster ~.S::.m:i=1§n •
.::::r-

~

Lån -

8 .,-751. A.3D
;

'

Summa I kap" ~tJ..787.430 44.•.§g7.-38,2
Summa 6 Avdelningen 4~-. 787. 430 44. 827-.• 389·
Summa inkomster mk

===========================================================
U T G I F T E R.

J

1 Huvudtiteln. Landstinget.
=======~=~==~=============

Avlöningar~

(för slagsanslag)

grur;.dlön. .13.487 ~1~37
ålderstilllägg •• o • • • • 3.050
dyrortstillägg. o • c
465
lönejuste'
ring • . • . . . 1. Ll-00
Kanslikommissionens disposi tionsmedel •••••••••
Summa I kap.419.402 421.052
Summa 1 Huvudtiteln 419. 402. 421. 052
o

:~

18.402
1.500

2.500

960.849

936. 849

Huvudtiteln. Landskaps styrelsen.

================================

I. Centr0.1fQIY:,§ltningen.
Avlöningar (förslagsanslag)

-

-

-

-

årsarvåden ••...• -.• 195:~ 005 171. 005

-21Utredning rörande redovisningssystem
Landskapsstyrelsens dispositionsmedel
Plan e rl.Egs rå dej_.
Arvoden och resor •.••••••• • •••..••.••
Utredningar och sakkunnigarvoden •••••
Diverse utgifter •.••••••••..•••.•.••
Inventeringar och grundläggande undersökni11gar ...

o ••• o •• o •

o •

o ••• o ••••••• "

Summa I kap. 1.453.187
Summa 2 HUiudtiteln 1.453.187

4 Huvudtiteln.Hälso- och sjukvård.
===~=============================

l.

3.

Il.Ålands centralsjukhus.
Avlöningar: ( förslagsanslag)
grundlöner. • • • • • • 851. 954
årsarvoden .••••• 1.262.494 1.252.894
9.600
chefsläkararvode
ålderstillägg
200.000
Kosthållningen (förslagscm§lag)

4.
-5.
Avlöningar (förslagsanslag)
.9J:.§df.!bidrag
ålderstillägg • • • • • • . • 36. 000
Kosthållningen (förslagsanslag)
Tera~iutgifter (förslagsanslag)
Värme~ lyse och vatten (förslagsanslag)

483
24.000
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JV .Ålands tuberkulosbyrå.
Terapiutgifter (förslagsanslag)
Värme? lyse och vatten (förslagsanslag)

5 M~J~~~~~~~~~~~~EJ~g~~gg~~=~g~

bi~~~~~~gJ~g~~~~~·
I. Allmän_ utbildning.
Sko~förvaltnjngen.

Avlöningar~ (förslagsanslag)
grundl öne r • " .. • •.•.•.•.
årsarvoden •••. &•••••••• 47.167 ~1.6
arvode för ämneskonsulen8.000 10.000
ter 9 o o o • o o o o • • • • • • o a • t •

152.075

135.7§!

30.000

20.000

900.767

901.)67

Särskilda utgifter för folkskolväs en det.
• Fortbildningskurser för lärare.

e

••••••••

Summa I kap. 4.836.625 4.810.334
Il. Ålands lyceum.
Avlöningar~ (förslagsanslag)
bibliotelcariens arvode •••• 1.800 2.400

- Summa-Il kap. 1~398.368· IX.Ålafids k"ljinnriga nemsl~j"dssRoia.Värme och lyse (fÖrslagsanslag)
.X:.Alands h.usmodersskola.
· .~
lyse och vatten (förslagsansläg) - -

-

~·

-

-

-

XII. Fornminnesvärden.
}tlands museum.
Avlöningar~ (förslagsanslag)
årsarvoden •.••••••.••••. 30.547 28.544
2.003
personligt lönetillägg •.•
Referensbibl~ote_!s 9 komplettering av museiföremål samt_övrig museiverksam.het •••.••

----------------

-

-23Ålands kulturhistoriska

-

muse~.

--

Jan Karlsgårdens friluftsmuseum.

Underhåll och inköp av museibyggnader och-föremål
Bomarsunds fornminnesområde

...........

40.000

45.000

Summ~

XII Eap. 214.84~ 249.81_1
XIV.Särskilda anslag.
Understödjande av studiecirkelverksamheten
I
(förslagsanslag)
Summa~

-

Huvucrti te1n-11. 225 :-973 11:-205.282

§_~~;itgJj.J~J~::d:W4:J:?~.§E~~=!:f~~~~~~

I. Jordbruket och :dess c:binäringar"7"sa!!t

kolonisation sverksamhe te!l.• _
• Svin- 9 får- och fjäderf:iskötselns samt pälsdjursuppfödningens främjande.. • • • • • • • • . • 15. 000
Summa I

kap~

19.000

1.430.887 1.434.887

III,Fisket.
Räntestöd för fiskerilån(reservationsanslag)
, Understöd för marknadsföring samt för transport
av överskottsfisk •.••••••••.•••••.•••••.•
V. Övriga näringaf.
Kostnader för utvecklingsarbetet ••••••••
Summa V kap~ 617.;0Si

.

6g.:,..Q.§1
'_,/,

bumma 6 Huvudtiteln 3.774.094 3.-·r83~ö94
8 Huvudtiteln.Sociala uppgifter.

-

-

-

================================

!.Särskilda_ anslag för sociala ägg.amål.
~!Bi])ebostadsbidr~g (förslagsanslag)

88.000

93.000
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9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

=============================
~.·

II. Särskilda ..§PSla&:,
Belcämpning av husbocken och bidrag för
f:rämjande av bostadsbebyggelsen i av husbocken utsatta trakter(förslagsanslag)

10 Huvudtiteln.Investeringsutgifter.

===================================
II. Häl..§._o- och sjukvårdei_1 •

.Ålands centralsanatorium för anskaffning
av inventarier och instrument samt för
grl'.lnd rep ara ti C?..11
III. Und ervisninga .... och _Qj.,,,_ldn.i,ng sväs ende.i,.
Jan Karlsgården§ fri._=h:!:ifJ~useum för avlopp

och toaletter
Jan Karlsgårdens frilu;E:tsmuseun1 och Bomarsunds fornminne samråd e för anskaffning av
inventa~ier och vissa grundreparationer
V. Kommun ika ti on s väsendet •
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten
( reservati onsanslag).................... 2. 670. 000

2.720.000

Summa~

kap. 3.933.~00 2.~83.000_
Summa 10 Huvudtiteln 4.962.700 5.012.700
11 Huvudtiteln. Understödslån.

==============================
I. När_l__:gg__ar:g as f :i;ä m j an de •

• Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen
för lan tbruksprodukter(:eeservationsansla_g)

Summa utgifter mk

51. 616. 430

51. 65.6..• 3B9 ..

================================================
Ma-

- --- --- -- ---=== =--AQ/

~u.

- 25riehamn, den 13 december 1971.
På

f~~
Folke Vloi val in
ordförande

')

/'{ /

\ /#;t;f{A .
./.

~ Sune

Carlss n

sekreterare.

Närvarande i utskottet~ ordföranden Folke Vfoivalin, viceordförande
Runar Wilen samt le dslllöterna Elmer Jans son, Åke Barnberg ,Knut Mattsson •

..
• .i

Till Finans ut'skCD:t te t
från La:..rnlE:;:ornmissi onen.

Finansutskottet har med skrivelse av den 7 innevarande december måd inbegärt kanslikommissionens yttrande över landskapsstyrelsens
rslag till utgifter under 1 Ht i förslaget till ordinarie inkomsth utgiftsstat för landskapet Åland under år 1972 (framställning
38/1971). Kanslikommissionen har vid sammanträde den 7 december 1971
anskat förenämnda huvudtitel och har i anledning därav äran anföra
- landstingets kanslist har hänförts till löneklass A 18. Kanslikommissionen har emellertid nu konstaterat, dels att nämnda tjänst
av kanslikommissionen den 21 november 1966 jämförts med tjänst
eller befattning såsom kanslist och arkivarie inom länsförvaltningen i riket ävensom dels att - eftersom dylika kombinerade
tjänster ej längre synas förekomma inom länsförvaltningen tjänsterna såsom länsarkivarier redan från och med den 1 januari
1971 uppflyttats från löneklass A 18 till löneklass A 19. På grund
härav har kanslikommissionen ansett, att också landstingets kanslist bör uppflyttas till löneklass A 19 från och med den 1 januari
1971.
- anslaget för kanslikommissionens dispositionsmedel har upptagits
till 2.000 mark. Då man emellertid kan förutse särskilda utgifter
under nästa år i samband med självstyrelsejubileet, har kanslikommissionen ansett att anslaget borde höjas till 2.500 mark. Kanslikommissi onen har också fattat beslut om att tidskriften Nordisk
Kontakt skall prenumereras åt varje landstingsman för år 1972. Kostnaden härför uppgår till 300 mark.
- i övrigt har kanslikommissionen icke funnit skäl till anmärkningar
emot landskapsstyrelsens förslag. Kanslikommissionen har för sin
del intet att invända emot att landskapsstyrelsen i framtiden skulle berättigas verkställa den s.a.s. rutinmässiga budgeteringen
också av landstingets utgifter. Kanslikommissi onen avser emellertid
att härefter vid sammanträde under varje augusti månad upptaga till
behandling frågan om huruvida något tidigare anslag bör i särskild
omfattning höjas eller nytt anslag av betydelse för landstinget
och dess arbete upptagas i landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för påföljande år.
På kanslikommissionens vägnar~
Alarik Häggblom
talman

Jan-Erik Lindfors
t.f.sekreterare.

Till Ålands landstings finansutskott.

Finansutskottet har med skrivelse av den 2 innevarande december
ad anhållit om landskapsstyrelsens yttrande över frågan9 huruvida
t l~an anses vara riktigt] .att en landskapsstyrelseledamot samtidigt

d detta förtroendeuppdrag bestrider en länsmanstjänst i landskapet
redovisningsskyldighet inför landskapsstyre1 sen i fråga om vissa
giftero På grund härav har landskapsstyrelsen äran anföra följande:
r 2 § 2 mom. av gällande 18.ndskapslag angående landskaps förvaltngen i lanill-capet Åland stadgas att 11 ledamot i landskapsnämnden må
.•••••• befattningshavare 9 som på grund av sin ställng är redovisningsskyldig inför land ska psnämnden ....... 11 Ledamöterna
1andskapsstyrelsen utses av landstinget för två kalenderår i sänder
deras uppdrag fortfar intill dess nytt val ägt rum. De nuv2rande
öterna i landskapsstyrelsen har utsetts för mandatperioden den 1.1
- 31 • 12 19 71 .
13 juli 1971 avled länsmannen i Sunds m.fl.socknars distrikt.
e överkonstapel i polisdistriktet var då Gunnar Hägg bl om 9 samall t så ledamot av landskapsstyrelsen. I 6 § 1 mom. förordningen
sväsendet i landskapet Åland stadgas att länsmännen i landskapet
av landshövdingen. Stadgandet i 8 § av samma förordning synes
medgiva landshövdingen rätt att utan något föreskrivet samråd
landskaps styrelsen förordna vikarier ti 11 rikets förvaltning underl;yåande polisbefattningar. Den 14 juli 1971 förordnade länsstyrelsen
landskapet lland överkonstapeln Gunnar Häggbl orn att tillsvidare jämte
egen befattning såsom överkonstapel bestrida befattningen såsom länsman
i. detta distrikt. Vid informell förfrågan i sa"ken från länsstyrelsens
sida beträffande herr Häggbloms rätt att jämte egen tjänst handhava
andra arbetsuppgif ter 9 restes från landskaps styrelsens sida inga hind er
1 sådant avseende" I detta sammanhang kan det också vara skäl att fästa
ss uppmärksamhet vid den omständigheten 9 att den 19 juli 1971 vidtagi
underbefälskurs i Helsingfors för polismän och att äldre poliskonst
ln i Sunds kommun Rudolf Nikael Nordin blivit antagen till denna kurs
I 50 § landskapslagen om jakt stadgas blott att jaktlrnrt utfärdas
~lari ehamns stad av polisinrättningen och i landskornmunern a av länsman
ensam att avgiften för jaktkort utgör visst angivet belopp. Närmare
tämmelser om uppbörden och redovisningm av jaktkortsmedel saknas i
lagstiftning. I rikets jaktförordning stadgas emellertid i dess 8 §
jaktvårdsavgift uppbäres av polischefen eller av honom förordnad
son. Den 9 som handhar uppbörden är också jämlikt 11 § skyldig att
iVisa influtna jaktvårdsavgif ter. Eftersom ansvaret för jaktkorten
tydligen därmed också för jaktkortsmedlens förvaltning i Mariehoxnns

-2-

ad kan bäras av den

l~ollektiva

myndigheten

11

polisinrättningen i Ma-

iehar.on 11 kunde man måhända finna det möjligt att också för landsbygdens
idkommande förordna annan an ställd vid länsman skon toren än länsmannen
rsonligen att handhava uppbörden och redovisningen av jaktkor L:::;mc:>nl PYl ..
der år 1970 har från länsmanskontoret i Suni m.fl.soc,knars distrikt
edovisats jaktkortsavgifter inalles 4. 245 msrk och under tiden den
.1 - 19.8 1971 inalles 4.130 mark.
Jämlikt landskapslagen om rovdjurspremie:' i landskapet Åland utbealas belöning, som avses i denna lag? på 13-ndet av länsman och i Maiehamn av polisinrättningen. För sådant ä:Jdamål skall medel av landkapsstyrelsen på rekvisition ställas tii::. länsmännens och polishn. ·i::L L L-·
ingens förfogande. Närmare anvisningar rcrande premiemedlens förvaltoch redovising skall utfärdas av lanC:.skapsstyrelsen. Sådana anvisar av någon' betydelse för bedömninger av föreliggande ärende har
utfärdats. I avsaknad av klara direJcti v och 811visningar rörande
'_l)remiemedlens förvaltning och redovisning kan möjligen också landskapss om rovdjurspremier i landskapet 1land stadgan den eventuellt tols därhän att icke polischefen personligen nödvändigtvis all tid behövhållas i denna egenskap ansvarig fö:: premiemedlens förvaltning och
ning. Under år 1970 har från länsmanskontoret i Sund m.fl.sockdistrikt redovisats rovdjursprem:'..er inalles 4.867 mark och under

1971 hittills inalles 3.575 9 50 inc:,rk.
Landskapssty..ceL.sen understryker

ti~_l

slut att landstinget uppenbarli.-

tidigare tolkat ovan berörda lagstadganden på sådant sätt att person 9
t.o.m. innehaft ordinarie länsrnanstjänst i landskapet haft möjJigheatt under många år såsom ledamots supple8Ilt del taga i landskaps styrelsens arbete. På grund härav oct då dels en länsmans redovisningsskyldighet gentemot självstyrelseförvaltningen ur landskapsstyrelsens synpunkt sett är mycket begränsad och dels givetvis stadgandet i landskapsförval tningslagen s 64 § städse i eventuellt förekommande fall har beaktats, har lm1dskapsstyrelsen icke funnit anled..11ing invända mot länsstyrelsens i landskapet Åland förordnande av överkonstapeln Gunnar Häggblom att tillsvidare jämte egen befattning handhava jämväl på länsmannen i Sund m.fl.socknars distrikt ankommande arbetsuppgifter.
Ovanstående uppgifter har landskapsstyrelsen? som i övrigt icke
funnit det möjligt att yttra sig i denna sal\:? härmed äran 8verbringa
till finansutskottet.
Marie hamn 9 den 9 december 1971.
_~
På landskapsstyrelsens vägnar:
LB.ntråd

Martin Isaks son
Äldre landskap ssekreterare

Jan-Erik Lind fors.

Till Ålands landstings finansutskott.
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Finansutskottet har med skrivelse av den 2 innevarande december
ad anhållit om landskapsstyrelsens yttrande över frågan 9 huruvida
kan anses vara riktigt~ .att en la.'1dskapsstyrelseledamot samtidigt
d detta förtroendeuppdrag bestrider en länsmanstjänst i landskapet
d redovisningsskyldighet inför landskapsstyreJ sen i fråga om vissa
ifter. På grund härav har landskapsstyrelsen äran anföra följande~
§ 2 mom. av gällande landskapslag angående landskaps förvaltgen i land:kapet Åland stadgas att "ledamot i landskapsnämnden må
äl ej vara den •.••••• befattningshavare 9 som på grund av sin ställ;ng är redovisningsskyldig inför landskapsnämnden .•..... n Ledamöterna
andskapsstyrelsen utses av 11:0rndstinget för två kalenderår i sänder
deras uppdrag fortfar intill dess nytt val ägt rum. De nuvc:rrande
öterna i landskapsstyrelsen har utsetts för mandatperioden den 1.1
- 31 . 12 19 71 .
Den 13 juli 1971 avled länsmannen i Sunds m.fl.socknars distrikt.
narie överkonstapel i polisdistriktet var då Gunnar Häggblom 9 samgt alltså ledamot av landskapsstyrelsen. I 16 § 1 mom. förordningen
"polisväsendet i landskapet Åland stadgas att länsmännen i landskapet
·mnas av landshövdingen. Stadgandet i 8 § av samma förordning synes
olikt medgiva landshövdingen rätt att ut an något före skri vet samråd
landskapsstyrelsen förordna vikarier till rikets förvaltning under~
e polisbefattningar. Den 14 juli 1971 förordnade länsstyrelsen
apet Åland överkonstapeln Gunnar Häggblorn att tillsvidare jämte
befattning såsom överkonstapel bestrida befattningen såsom länsman
tletta distrikt. Vid informell förfrågan i sa'ken från länsstyrelsens
beträffande herr Häggbloms rätt att jämte egen tjänst handhava
arbetsuppgifter 9 restes från landskapsstyrelsens sida inga hindeT
I detta sammanhang kan det också vara skäl att fästa
as uppmärksamhet vid den omständigheten 9 att den 19 juli 1971 vidtagit
Underbefälskurs i Helsingfors för polismän och att äldre poliskonstaln i Sunds kommun Rudolf Mikael Nordin blivit antagen till denna kurs.
I 50 § landskapslagen om jakt stadgas blott att jaktkort utfärdas
Mariehamns stad av polisinrä ttrlingen och i landskommunerna av länsman
nsom att avgiften för jaktkort utgör visst angivet belopp. Närmare
stämmelser om uppbörden och redovisningrn av jaktkortsmedel saknas i
lagstiftning. I rikets jaktförordning stadgas ern eller tid i dess 8 §
jaktvårdsavgift uppbäres av polischefen eller av honom förordnad
son. :Oen 9 som handhar uppbörden är också jämlikt 11 § skyldig att
Visa influtna jaktvårdsavgif ter. Eftersom ansvaret för jaktkorten
tydligen därmed också för j aktkortsmedlen s förvaltning i JVlari ehemns

--- - - -,,...-.--2-

stad lcan bäras a v den kollektiva myndigheten

_______

"polisinrät'\»i~gen

i Ma-

rieharnn 11 kunde man måhä nda finna det möjligt att också f ör landsby g dens
vidkomma nde förordn a a nnan an ställd vid länsman skon tore11 än l ä nsmannen
personligen a tt h andhava uppbörden och redovisningen av j ak t:k nrLc;rn0n l 0n _
Under år 1970 har från länsmanskontoret i Suna. m. fJ . Aor.krn:u: s distrikt
redovis a ts jaktkortsavgifter in a lles 4.245 mc:.rk och under tiden den
Ll - 19.8 1971 in alle s 4.130 mark.
Jämlikt l a ndskapslagen om rovdjurspremie:· i l andskapet _Åland utbe talas belöning 9 som avses i denna l ag 9 på l s.ndet av länsma n och i Mariehamn a v polisinrättningen. För s å d a nt ä:1damål skall medel av lan d-

slcaps styrelsen p å rekvisition
ningens förfogande.

ställas tiL. l änsmännens och poJi Rin1·i:i

L 1, -

Nä rma re a nvisningar rfrande premj Pmo<'l l ens förval t-

ning och redovising skall utfärdas av l ancskapsstyre ls en. Sådana anvisningar av n å gon betydelse för bed ömninger a v föreliggande ärende har
icke utfärdats. I a vs a kn a d av k l ara dire}cti v och ai1visningar rörande

prerniemedlens förva ltnin g och redovisni:r:g kan möjligen också l andskapsl agens om rovdjurspremier i l a ndsk ape t 1l and stadgan den eventue llt tollrns därhän a tt icke polischefen personligen n ö dvändigtvis all tid beh övde hå lla s i denna egenskap a nsva rig fö::: premi Pmc<'ll PY1R f'i].cv,,-:i_l tni_ng och
redovisning. Und er å r 1970 har från län smanskontoret i

Sund m.-fl _n,·

0

k --

nars distri kt redovi sats rovdjurs pr emj__e r in a lles 4.867 mark och under
år 1 971 hittills inalles 3. 575 9 50 ms.rk.
Landskaps sty..ceLs e n unde r s t ryke r

ti :~ l slut a tt l and stinget uppenb a rli.-

gen ti d igare tolkat ov a nberörda l agstadganden på s å dant sätt a tt person 9
som t.o.m . inne h a ft ordinarie UinsmR.nstjänst i l andsk a lJet haft möjJie;hs- ter att under många å r såsom l edamots supple a nt del t aga i lA.n<'l Rk::ipo styrelsens arbete. På grund här a v och d å dels en länsmans redovisningssk y l dighet gen t emot själv styrel se förval tningen ur l an dskapsstyrel sen s synpunkt sett ä r mycket begränsad och dels giv e tvis sta dgandet i landskapsförv al tnin gsl agens 64 § städs e i eventuellt före k ommande fall har beaktats, ha r l andskapsstyrelsen ick e funnit anledning invända mot l ä ns styr elsens i l a ndskap e t Åland förordn a nde a v överkonstapeln Gunna r Häggblom a tt tillsvid a re jämte egen befattning handha v a jämväl på l änsmannen i Sund m.fl.sockna rs distrikt ankommande arbetsuppgifter.
Ovanstående uppgifter h a r l andskapsstyrelsen 7 som i övrigt icke
funnit det möj li gt a tt yttra sig i denna s ak 7 h ärmed äran överbringa
till fin ansutskottet.
Marie hamn, den 9 dec ember 1971.
På~ka~ tyrelsens

_ ·~
vägnar:

Lan tråd '-- /~~~
Äldre l an dsk ap ssekreterare

~P. 4533/544-71.

.
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Finansutskottet
från lagutskottet.

I avseende å begärt yttrande beträffande riktlinjer för behandlingen i landskapsstyrelsen av ansökningar om åländsk hernbygdsrätt
och om tillstånd att i landskapet äga och besitta fast egendom trots
avsaknad av åländsk hernbygdsrätt har lagutskottet, som i ärendet
hört äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors och juriskandidaten Johan Dahlrnan, den sistnämnde sekreterare i kornmitten för revision
av
lösningslagen, härmed äran anföra följande:
Beviljande av hemby.gdsrätt innebär medgivande av samtliga rättigheter, som tillkommer ålänning. Den som har å ländsk hernbygdsrätt
kan alltså köpa vilken fastighet som helst, idka näring och deltaga
i allmänna val inom landskapet. Utskottet har funnit, att åländsk
hembygdsrätt beviljats personer på sådan grund, att sökanden icke
annars skulle ha kornrni.t i åtnjutande av förmåner av närmast social
natur, som det ansetts skäligt att vederbörande bör erhålla. Ett
sådant stadgande är stadgandet i 2 § landskapslagen om bostadsproduktion, som orsakat att hernbygdsrätt ansetts nödvändigt bevilja sökande närmast för att han skall ha möjlighet att erhålla bostadslån.
Då utskottet allmänt omfattar den restriktiva inatällning landskapsstyrelsen haft till beviljande av tillstånd till jordförvärv å t
personer, som saknar åländsk hernbygdsrätt, ·finner utskottet att ålärrlsk ·
hembygdsrätt icke borde beviljas under förutsättningar, då tillstånd
till jordförvärv måhända icke skulle ha beviljats eller i varje fall
icke sådant tillstånd skulle ha beviljats för ett större omr å de,
exempelvis en jordbrukslägenhet. I landskapslagstiftningen borde
därför icke förutsättas hernbygdsrätt för erhållande av sådana förmåner, som kommer att utgöra ett starkt skäl för att en person icke
blott skall få äga fast egendom eller idka näring i landskapet utan
även måste erhålla hembygdsrätt för att bli i detta avseende likställd
med landskapets övriga invånare.
Beviljande av hernbygdsrätt.
Såsom huvudregel har förutsatts att sökande skall ha varit mantalsskriven i landskapet i minst fem år, för att hernbygdsrätt skall kunna beviljas. På grund av särskilda skäl har landskapsstyrelsen dock
beviljat hernbygdsrätt redan efter två å rs mantalsskrivning och i nåMt undantagsfall också tidigare än.så. Vederbörande kommun har i cke
hörts över ansökan. Såsom särskilda skäl har betraktats fastighetsköp
f"
or bostadsbygge, å terflyttning till landskapet, sökandens tjänsteat a.. 1 lning.
'---
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Utskottet anser att sökandens hemkommun borde höras i ärendet
även om detta icke förutsättes i landskapslagen angående åländsk
hembygdsrätt. Med hänvisning till vad ovan anfördes borde rätten
att erhålla bostadslån icke vara absolut beroende av åländsk hembygds. rätt och alltså fastighetsköp för bostadsbygge icke betraktas som
särskilt skäl för erhållande av hembygdsrätt. Detta förutsätter dock
lagändring så att bostadslån un.dantagsvis kunde beviljas. I övrigt
har utskottet ansett att såsom särskilda skäl främst bör betraktas
återflyttning till landskapet men i övrigt borde tolkningen vara
restriktiv och hembygdsrätt icke beviljas tidigare än efter två års
mantalsskrivning.
Bevil;iande av tillstånd att äga fast egendop:i-!.
Landskapsstyrelsen har två möjligheter att inverka på främlingars
fastighetsförvärv i landskapet. nå det gäller utländska medborgare
inbegärs regelmässigt landskapsstyrelsens utlåtande av länsstyrelsen
förrän ärendet går vidare till statsrådet för avgörande. Dessa ärenden gäller icke blott äganderätt till fastighet utan också besittningsrä tt för längre tid än fem år. En nästan undantagslös praxis är
att länsstyrelsen icke förordar ansökningar om vederbörande kommuns
fullmäktige eller landskapsstyrelsen avgivit negativt utlåtande i
ärendet. Statsrådet har icke beviljat tillstånd om icke samtliga i
ärendet avgivna utlåtanden varit positiva.
Statsrådets tillstånd är alltid erforderligt för lagfart då det
gäller utländsk medborgares fastighetsförvärv~ varför dessa ärenden
i samtliga fall blir föremål för landskapsstyrelsens prövning. Däremot förutsätter lagen om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse
av fastighet i landskapet Åland icke landskapsstyrelsens tillstånd
för att lagfart skall kunna beviljas. Den åsikten har framförts?
att rätten att inlämna lösningsanspråk icke konstitueras tidigare
än efter det lagfart har beviljats. Av praktiska skäl kommer också
anspråk om inlösen att inlämnas först efter det om lagfarten kungjorts på vederbörande kommuns anslagstavla och landskapsstyrelsen
dessutom kungjort om att fastighet förvärvats av person, som saknar
åländsk hembygdsrätt.
Om landskapsstyrelsen beviljar tillstånd att förvärva fast egendom till person 9 som EC'l.k:nar åländsk hembygdsrä tt, så avsäger sig
~ndskapsstyrelsen därmed rätt att inlämna lösningsanspråk men samtidigt undandrar landskapsstyrelsen också vederbörande kommun och
l:je enskild ålänning rätten att inlämna lösningsanspråk med anledng av förvärvet. På grund härav uppstår i landskapsstyrelsen en gra-
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aering av fallen s å lunda, att personer 9 som har tillräcklig anknytning
till landskapet i allmänhet beviljas tillstånd medan många sökande 9
1jeträ:ffB.rtde vilka landskapet icke skulle utöva lösningsrätt, lämnas
utan tillst å nd för att icke kommunen eller enskild skall utestängas
från lösningsrätt.
Under å ren 1969 och 1970 har sålunda drygt hälften av de lagfartssökande, som saknat hembygdsrätt, haft tillstånd av landskapsstyrelsen
för sitt jordförvärv, medan nästan hälften icke haft tillstånd och
i ytterst få fall blivit attackerade med lösningsanspråk.
Beträffande prövningen av dessa ärenden och där med sammanhängande åtgärder önskar utskottet framhålla 9 att samtliga till personer 9
som saknar hembygdsrätt 9 beviljade lagfarter borde kungöras av
landskapsstyrelsen. Säljarens ekonomiska bevekelsegrunder borde icke
betraktas som skäl för bevjljande av tillstånd. Beträffande fasti ghetens läge och storlek borde en restriktiv inställning gälla för
strandtomter medan en mera liberal inställning kunde komma i f råga
för områ den och lägenheter in i land 9 i synnerhet om det kan a nses
för troligt att sökanden är intresserad av att iståndsätta en gammal
byggnad på området. Tomter inom planerade områden bör enligt utskottets mening bedömas lika som övrig8 ansökningar. Ingår andel i samfällda förmåner, jakt- eller fisker ä tt i köpet bör tillstå nd icke
givas .
Beträ ffande prövningen av om sökande har s å dan anknytning till
landskapet, att tillstånd överhuvud kan beviljas 9 kan utskottet omfatta nuvarande praxis i landskapsstyrelsen. Utskottet vill också
framföra önskemå let, att vederbörande kommuns fullmäktige borde i
avgivet utlåtande motivera st··11ningstagandet i ärendet möjligast
'
utförligt för att landskapss lf"relsen skall få en riktig bild av den
lokala inställningen till f " gan.
10 decem~ , r 1971.
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