
1985-86 L t - Ls framst.nr 6 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 1/1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

år~stat för landskapet Åland under år 

1986. 

Landstinget har den 21 november 1985 inbegärt finansutskottets yttrande över fram

ställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, piloten Alf Donning, landskaps

antikvarien Stig Dreijer, finanschefen Dan E. Eriksson, verkställande direktören för 

Ålands Elandelslag Dag Frantzen, överinspektören Göran Frantzen, verkställande direk

tören för Ålands Kraftverksaktiebolag Erling Gustafsson, verkställande direktören för 

Alands datacentral Ab Lennart Haglund, verkställande direktören för Alands redarföre

ning Justus Harberg, byråingenjören Göran Holmberg, riksdagsmannen Gunnar Jansson, 

bostadslåneinspektören Antonio Johans, landstingssekreteraren Lars ingmar Johansson, 

byråchef en Ralf Johansson, utbildningschefen Börje Karlsson, antikvarien i arkeologi 

Marita Karlsson, landskapsagronomen Göthe Larpes, socialchefen Bengt Linde, över

ingenjören Anders Lindholm, t.f. kanslichefen Göran Lindholm, ordföranden i Ålands 

redarförening r .• f. Ben Lundqvist~ stadsdirektören Lars Lönnqvist, avdelningschefen för 

näringsavdelningen Tor Mattsson, platschefen för Kastelholms slott Elzbieta Palamarz, 

landskapsläkaren Birger Sandell, byråchef en Harry Sjölund, fiskeriintendenten Carl 

Storå, överinspektören T or-Erik Söderlund, rektorn för Ålands tekniska skola Bo 

Tikander och museichefen Kurt Weber. 

Utskottet har besökt Alands museums lagerlokaler i Godby Center och därvid även hört 

antikvarien i etnologi Sol-Britt Kärkkäinen, häktet i Godby och därvid även hört 

polismästaren Björn Andersson och kommissarien Rudolf Nordin, trafikavdelningens 

verkstad i Möckelö och därvid hört överbyggmästaren Olof Dahlgren, verkmästaren Kaj 

Ekebom och lagerföreståndaren Bo Fleege samt Ålands lyceum och därvid även hört 

direktionsordföranden Edgar Abrahamsson~ köksföreständaren Ritva Björklund, projekt

ingenjören Alvar Dahl, skolans rektor Leif Rosenföf och skolinspektören Jan .... Erlk 

Akerfeltc 

Utskotter har till sitt förfogande haft de olika förvaltningsenheternas budgetäskanden, 

som utgör grund vid utarbetande av landskapsstyrelsens framställning. 
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Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande vad beträffar de under utbild

ningsavdelningens förvaltningsområde ingående kapitlen 26.10 Hemslöjdsundervisningen 

och 26.27 Allmänna kulturella uppgifter med de därtill hörande motionerna nr 18 och 26 

samt moment 26.24.53 Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening r.f. för skol-

Kulturutskottets utlåtanden bifogas betänkandet. 

Finansutskottets förslag innebär en sammanlagd minskning om 1.663.000 mark. I 

detaljmotiveringen redogörs närmare för utskottets ställningstaganden, där också 

ökning respektive minskning angivits vid varje moment som innebär ändring i jämförelse 

med landskapsstyrelsens framställning. 

I anslutning tlll framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

L tm Leo Wilhelms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 28.02.77 ökas med 200.000 mark för att undersöka möjligheterna till en ringväg 

runt Lumparn. (Mot.nr 13/1985-86). 

Ltl Mirjam Öbergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1986 under 

26.03.76 upptas ett anslag om 1.800.000 mark för tillbyggnad av matsalen och 

renovering av rasthallen i Ålands lyceum. (Mot.nr 14/1985-86). 

Vtm. Karl-Gunnar Fagerholms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 

anslaget under 27020.21 höjs med 20.000 mark till 620.000 mark för muddring av 

hamninloppet på Rannöarnao (Mot.nr 15/ 198.5-86). 

L tl Inger Sagulins m.fl. finansmotion om att i or.dinarie årsstaten för l 986 anslaget 

under 28.18.21 höjs med .500000 mark till 285.000 mark för att möjliggöra kollektivtra

fikförsök under helger. (Mot.nr 16/ 198.5-86). 

L tl Brltt".'Marie Lunds m.flo finansmotion om att 1 ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 27 .. 02.88 höjs med 3.200 .. 000 mark för att möjliggöra inköp av 32.000 aktier a 100 

mark i Ålands kraftverksaktiebolag. (Mot.nr 17/1985-86). 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 26.27.50 p.24 höjs med 60.000 mark för aktiviteter i anledning av FN:s fredsår 

1986. (Mot.nr 18/198.5-86). 
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L tl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 under 

byggnads- och brandskyddsbyrån upptas ett nytt anslag om 800.000 mark för de 

ersättningar kommunerna betalar för byggnadsskydd. (Mot.nr 19/1985-86). 

L tm Sune Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 under ett 

nytt moment 24.02.88 upptas 3.000.000 mark för tecknande av aktier i Ålands kraft

verksaktiebolag. (Mot.nr 20/ 1985-86). 

L tm Roger Nordlunds m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 . under 

kapitlet 24.02. upptas ett nytt anslag om 3.600.000 mark för tecknande av akti~r i 

Ålands kraftverksaktiebolag. (Mot.nr 21/ 1985-86). 

L tm Roy Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 28.02.31 höjs med 100.000 mark för utgivande av bidrag till Sunds kommun för 

oljegrusning av kommunalvägen till Kastelholms gård. (Mot.nr 22/1985-86). 

Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 27.12.70 höjs med 30.000 mark till 51.500 mark för projektering av kyllager vid 

Ålands försöksstation. (Mot.nr 23/ 1985-86). 

L tm Sture Gustafssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 28.02.78 höjs med 500.000 mark för projektering och påbörjande av bro över 

Avaströmmen i Brändö. (Mot.nr 24/ 1985-86). 

L tm Erik Bergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget under 

28.02078 höjs med 1.000.000 mark för byggande av väg Torsholma-Lilla Hummelholm i 

Brändö. (Mot.nr 25/1985-86). 

L tl Barbro Sundbacks m.flo finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 26 .. 27 .. 50 po 24 höjs med 20 .. 000 mark för att pä ansökan utges åt bortaålänningar

nas organisationer för deras gemensamma projekt. (Mot.nr 26/1985-86). 

Ltm Roger Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 28.01 .. 28 höjs med 200000 mark till .50.000 mark för utredning om möjligheterna 

att till Aland anskaffa en mindre helikopter. (Mot.nr 27/1985-86). 
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Ltm Sven-Olof Lindfors m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 under 

kapitlet 26.30. Arkeologisk och etnologisk verksamhet upptas ett anslag om 20.000 mark 

för planering och projektering av en boplats från förhistorisk tid. (Mot.nr 28/ 1985-86). 

Ltm Ray Söderholms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1986 anslaget 

under 27 .25.40 för turismens främjande höjs med 250.000 mark till 2.350.000 mark för 

datautveckling, skyltning och marknadsföring. (Mot.nr 29/1985-86). 

Motionerna berörs närmare i detaljmotiveringen. 

Allmän motivering. 

Uppställning av budgeten. 

Under ärendets behandling har framkommit önskemål om att förslaget till årsstat bör 

innehålla även uppgifter om närmast föregående bokslutssiffror under respektive 

moment. Finansutskottet anser att en sådan jämförelse skulle vara till stor nytta för 

budgetens överskådlighet och föreslår därför att landskapsstyrelsen överväger att införa 

ett sådant system vid utarbetandet av nästa årsstat. Vidare anser finansutskottet att de 

uppgifter som lämnas om förvaltningsområdenas totala ökningar i budgeten inte bör 

sammanslås på det sätt som nu är fallet, utan att de i stället bör uppdelas mellan vad 

som är att hänföra till driftskostnadsökningar och vad som är att hänföra till 

investeringsökningar. 

Källskär 

I framställningen behandlas frågan om hur fastigheten skall användas i framtiden och 

där sägs bl.a. att en utredning om möjligheten att i mindre utsträckning hyra ut 

anläggningen i kommersiellt syfte pågåro Finansutskottet efterlyste redan i betänkandet 

över budgeten för innevarande år en plan över användningsmöjligheterna och för vem 

fastigheten skulle vara tillgänglig och anser därför att en slutlig plan skall utarbetas i 

brådskande ordning och föreläggas landstinget i början av vårsessionen 198.5-86. 

Utredningen bör ta sikte på att klargöra möjligheten att finna användningsområden 

inom kultursektorn och då gärna med nordisk anknytning.,, 

Elkraf tsförsörjningen i landskapeto 

I budgetens allmänna motivering konstateras att landskapsstyrelsens mål är att åstad

komma en utjämning av elpriserna så att elpriset inte är högre än i riket och att 

elpriset är detsamma oavsett var på Aland abonnenten är bosatt. Vidare redogörs för de 
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olika metoder som kan anses vara möjliga att tillämpa för att uppnå det uppsatta målet. 

Kraftverkets leveranspris i landskapet ligger ca 3 penni högre än motsvarande pris i 

riket (Imatran Voimas). Vid en prisjämförelse med konsumentpriset i riket framgår att 

elpri!=erna fö!' ett mede!hu~hål! (3 >". 25 A, 5.poo kWh/a) !. Mar1ehu-nr. ligger i mltt~n or. 

man jämför med elpriserna på samtliga orter i riket medan stadens elpris är bland de 

högre vid en jämförelse med städerna i riket. Ålands elandelslags distributionspris ligger 

vid en jämförelse med samtliga orter i riket bland de allra högsta. 

En lösning· som skulle få ner distribu~ionskostnaderna inom Ålands Elandelslags område 

är en fortsatt utbyggnad av 45 kV-ledningen (Lumparland - Föglö - Sottunga -

Kumlinge), vidare till och genom Brändö till Gustafs i Åboland för anslutning till en 110 

kV-ledning i riket. En investering i en dylik matarledning ·skulle fullt utbyggd minimera 

Ålands Elandelslags kostnader för 10 kV ~linjerna i skärgården. Utskottet anser att 

Ålands kraftverksaktiebolag skulle ges möjligheter till byggande av nämnda 45 kV

lednlng finansierad genom extraordinarie anslag. 

Utskottet ställer sig vidare positivt till att ge bidrag för finansiering av Ålands 

Elandelslags utgifter i samband med nödvändiga renoveringar av de 10 kV-ledningar där 

landskapet givit bidrag till investeringskostnaderna. Bidrag till investeringar som i 

framtiden blir överflödiga genom utbyggnaden av 45 kV-ledningen bör undvikas. För att 

inga dubbelinvesteringar skall göras, bör en samplanering av utbyggnaderna av de två 

ledningstyperna genomföras. 

Ytterligare bör övervägas möjligheten att med landskapsbidrag utbygga en 45 kV

reservmatarledning Finby-Lumparland för distributionen till skärgården. 

Vidare anser utskottet att det från landskapets sida bör satsas nytt aktiekapital i Ålands 

KraftverksaktiebolagG Ett höjt aktiekapital skulle för konsumenternas del innebära ett 

sänkt elpris genom att bolaget med hjälp av det höjda aktiekapitalet skulle kunna 

avkorta skulderna och även minska på avskrivningarnao Utskottet föreslår därför att 

medel upptas i föreliggande budget för nyteckning av aktier i Ålands Kraftverksaktiebo

lago 

Dessutom hänvisas till detaljmotiveringens moment 24.02.61 och 24•02.88. 

L 
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Detaljmotivering. 

INKOMSTER. 

12 avd. 28. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

12.28.03 Tekniska byråns inkomster. (- 1.000.000) 

Med hänvisning till vad under moment 28.04.21 anförs föreslås att det nya 

undermomentet "3. Försäljning av Tre Måsar" och den därunder upptagna 

inkomsten 1.000.000 mark utgår. 

14 avd. 01.AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. (- 663.000) 

21 Ht 

De av utskottet på utgiftssidan föreslagna ändringarna har på inkomstsidan 

under detta moment justerats med beaktande härav. 

UTGIFTER. 

01. LANDSTINGSMÄNNEN 

21.01.01 Arvoden (f) (+ 365.000) 

Enligt landstingets beslut den 10 november 1977 beräknas landstingsmans 

dagsarvode utgående från en löneklass som "är sju löneklasser lägre än vad 

som vid varje tidpunkt erlägges för tjänst eller befattning i stats- och 

landskapsförvaltningen hänförd till den högsta avlöningsklassen". Grunden för 

arvodet har hittills varit lk A 25. Genom det ,nya statliga tjänstekollektivav

tal som nyligen ingåtts och som träder i kraft den 1 januari 1986 har två nya 

löneklasser tagits i bruk i statsförvaltningen varför den nya grunden från 

årsskiftet blir lk A 27 (sju löneklasser lägre än den högsta lk A 34). 

Landstingsmans arvode utan tidsbestämd förhöjning utgör nu 297,90 mark per 

dag och stiger genom nämnda avtal fr.o.m. den 1 januari 1986 till 3.57 ,90 

mark. Med beaktande av bestämmelserna i landstingets beslut om arvode för 

landstingsman föreslår utskottet att det i budgetförslaget ingående anslaget 

höjs i motsvarande grad eller med 365.000 mark. 

I riksdagen behandlas för närvarande ett förslag ~m att riksdagsmännens 

dagtraktamenten ersätts med ett system med 'S.k. kostnadsersättning. En 

eventuell övergång till ett motsvarande system inom landstinget fordrar 

ändringar i nämnda landstingsbeslut och förutsätter enligt utskottet bered

ning inom landstinget~ varför några förslag i detta avseende inte nu fram

lagtso I samband med beredningen av detta ärende bör även frågan om 

landstingsmännens rätt till ålderstillägg utredas så att det föråldrade beräk

ningssättet (fyra års landstingsmannauppdrag motsvarar ett års tjänstgöring) 

I r 

~; 
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som nu tillämpas anpassas till de verkliga förhållandena. 

22 Ht. 05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.26 Förvaltningskostnader för Källskär. (-10.000) 

2.3 Ht. 

Det har under den allmänna motiveringen redoejorts för den plrm öv~r 

användningen av fastigheten som finansutskottet önskar. Utskottet finner 

inte anledning att uppta ett särskilt anslag för ändamålet utan anser att 

utredningen mycket väl kan göras inom ramen för övriga budgeterade medel, 

varför anslaget sänkts med 10.000 mark, vilket motsvarar den summa som 

upptagits för planering av den framtida användningen. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

2.3.01.88 Inköp av fastighetsaktier (r). (Momentet nytt). 

Under momentet har upptagits medel för inköp av aktier i Fastighets Ab 

Godby Center, vilka berättigar till f.d. Godmans affärslokaler. Lokalen skulle 

till att börja med användas som lagerutrymmen för museibyråns behov. 

· Landskapsstyrelsen har ingått ett förköpsavtal och ett hyresavtal för tiden 
. \ 

int111 dess att köpet fullbordats. Museibyrån har redan tagit i bruk lokalerna. 

Finansutskottet som föreslår att anslaget godkänns kan för sin del inte 

acceptera den behandlingsordning som här följts eftersom den inneburit att 

landskapsstyrelsen föregripit landstingets behandling av ärendet och häri

genom inskränkt landstingets handlingsfrihet. Utskottet vill vidare rikta 

kritik mot att samhället, i det här fallet landskapet, inköper fastigheter eller 

fastighetsaktier utan att först ha ett klart definierat användningsområde för 

objektetg Beträffande den här aktuella lokalen kan dessutom konstateras att 

det knappast är ändamålsenligt att i framtiden använda den som lagerutrym

men med tanke på fastighetens standard och läge. 1 stället bör det så snart 

som möjligt utredas om inte lokalerna kan utnyttjas på ett mer ändamåls

enligt sätt. 

Ledamoten Lundberg har anmält avvikande åsikt eftersom han anser att 

medel för ändamålet inte borde ha upptagits och att hyr.esförhållandet skulle 

ha fortgått till dess att frågan om museibyråns behov av lagerutrymmen 

skulle ha fått en permanent lösning. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

2.3e20 .. .30 Landskapsandel för avlönande av byggnadsinspektörer (f). 
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Under momentet har upptagits medel som skulle utges i form av landskaps

bidrag till kommunerna enligt 1 § byggnadslagen för landskapet Åland (61/79). 

I motiveringen till anslaget sägs bl.a. att ingen ny personal skulle godkännas 

som berättigande till landskapsbidrag. Finansutskottet kan inte omfatta en 

sådan be~r~nsnil"l~ 11t~.n al"c.,.,. ::itt org~m.isatio!?~f~rän-::!r!~gar d~z:.!! kun!1.:. ti!lå

tas så länge de inte i nämnvärd grad påverkar det budgeterade anslagets 

storlek. 

23.20.38 Landskapsbidrag till kommunerna för kostnader för byggnadsskydd. (Momen

tet nytt). 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 19/198.5-86 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag under momentet som skulle 

utges i form av bidrag till kommunerna för de ersättningar som utbetalas i 

samband med byggnadsskydd. Utskottet anser det finnas behov av medel för 

de i motionen avsedda ändamålen, men har i likhet med motionärerna kunnat 

konstatera att budgeteringsprinciperna inom det här området är mycket 

oklara och komplicerade varför landskapsstyrelsen bör överväga hur budge

teringen skall ske innan medel upptas. 

M~d hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen förkastas. 

2L FRÄMJANDE AV BOST ADSPRODUKTION 

2.3c2l.83 Bostadslån (r). 

I motiveringen till anslaget för bostadslån sägs bl.a. att för att sprida 

produktionsstarten av egnahem och därigenom utjämna sysselsättningen i 

branschen under året avser landskapsstyrelsen att län skulle beviljas för 

byggande av ett antal egnahem under vinterhalvåret. De merkostnader som 

härvid skulle uppkomma har landskapsstyrelsen för avsikt att kompensera 

genom att för dessa byggen fastställa högre belåningsvärdeno Utskottet har 

erfarit att landskapsstyrelsen under innevarande år tillämpat systemet så att 

endast de som frivilligt velat förlägga byggstarten till vinterhalvåret kommit 

i fråga för det högre belåningsvärdet. 

Liksom vid behandlingen av förslaget till ordinarie årsstat för är 198.5 är 

utskottet starkt kritiskt till att vissa beviljas högre lån och anser att detta är 

en metod som ~ndast bör kunna komma ifråga -om det är klarlagt att det kan 

vara betydelsefullt för den lokala sysselsättningen. 

Mot beslutet har ledamoten Tuominen anmält avvikande åsikt eftersom han 

omfattar landskapsstyre1sens förslag. 
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23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

23.23.76 Utredning av tillbyggnad (r). 

I finansutskottets betänkande nr 18/ 1984-85 med anledning av landskapssty

relsens meddelande till landstinget angående utarbetad översikt av landskapet 

Ålands hushållning åren 1985-89 för ordinarie och extra ordinarie medel 

hemställde utskottet om en utredning som skulle kartlägga behovet av en 

\J~byggnad av fl.1ands turisthotell. i)t1t, är <l~rför meci tillfrecisstäiieise utskot

tet kunnat konstatera att det av budgetförslaget framgår att en sådan 

utredning görs innevarande höst och utskottet förväntar sig därför att 

resultatet snarast skall föreläggas landstinget. 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

23.25.30 Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (f). 

Under momentet har upptagits anslag som skulle utges till kommunerna i 

form av bidrag för vissa kostnader för brand- och räddningsväsendet. 

I motiveringen till anslaget sägs bl.a. att "inom ramen för anslaget föreslås 

ingen utökning av .personalen bli godkänd som berättigande till landskaps

andel". Finansutskottet kan inte omfatta en sådan begränsning utan anser att 

organisationsförändringar skall kunna tillåtas så länge de inte i nämnvärd 

grad påverkar det budgeterade anslagets storlek. 

40. ENLIGT FÖRVAL TNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

23.40.01 Avlöningar (f). (-65.000) 

Under momentet har upptagits ett anslag som landskapsstyrelsen bl.a. har för 

avsikt att i enlighet med 20 § landskapslagen om avlöning i landskapsförvalt

ningen underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Åland (17/43) 

använda för att ge vissa tjänstemän ett tilläggsarvode. Utskottet har redan 

tidigare intagit en mycket restriktiv hällning till sådana tillägg och anser att 

de bör få förekomma i mycket få fall och då efter noggrann prövning, varför 

anslaget föreslås sänkt med 65.000 mark. 

24 Ht 02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÅN 

:24002.61 Stöd för elkraftsförsörjningen i skärgården (r}o (Momentet nytt) 

Under momentet har upptagits ett anslag för renovering av Alands Elandels

lags 10 kV-linjer i skärgården. Utskottet omfattar förslaget men vill särskilt 

understryka vikten av att renoveringskostnaderna med hänsyn till totalplane

ringen anpassas till de 1 den allmänna motiveringen föreslagna investeringar

na i 45 kV-ledningen sä att onödiga kostnader inte uppstår. 

Minoriteten (ledamöterna Sundblorn och Tuominen) anser att anslag bör sökas 

i extraordinarie väg för stamledningsutbyggnaderna i skärgården. 



- 10 -

24.02.88 Aktieteckning i Ålands Kraftverksaktiebolag (r). Momentet nytt. (+ 3.500.000) 

L tl Britt-Marie Lunds m.fl. finansmotion nr 17I1985-86 

Ltm Sune Erikssons m.fl. finansmotion nr 20/1985-86 

Ltm Roger Nordlunds m.fl. finansmotion nr 21/1985-86 

I finansmotion nr 17 föreslås upptagande av ~tt ansla~ '>m 3.20r:>.OOO T'Pcirl.'. för 

aktieteckning i Ålands Kraftverksaktiebolag för möjliggörande av en riktad 

betald emission som skulle kombineras med en fondemission motsvarande 

7 .200.000 mark. 

I finansmotion nr 20 föreslås upptagande av ett anslag om 3.000.000 mark för 

tecknande av nya aktier i Ålands Kraftverksaktiebolag. 

I finansmotion nr 21 föreslås upptagande av ett anslag om 3.600.000 mark för 

tecknande av nya aktier i Ålands Kraftverksaktiebolag. 

Med hänvisning till den allmänna motiveringen föreslås med delvis godkän

nande av motionerna 17, 20 och 21 att .3.500.000 mark upptas för nyteckning 

av aktier i Ålands Kraftverksaktiebolag. 

Mot beslutet har ordföranden Roger Jansson till betänkandet fogat skriftlig 

reservation. 

26 Ht. 0.3 ÅLANDS L YCEUM 

26.0.3.76 Grundförbättringar och ombyggnader (r). 

Ltl. Mirjam Öbergs m.fl.finansmotion nr 14/1985-86. 

I finansmotionen föreslås att under momentet upptas ett anslag för att 

möjliggöra en tillbyggnad av matsalen vid Ålands lyceum och renovering av 

rasthallen. Enligt motionärerna måste matsalen förstoras om det skall bli 

möjligt att ge samtliga elever avgiftsfria måltider, vilket landskapslagen om 

studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet, 

som träder i kraft den 1 januari 1986, ger rätt till. Utskottet har i likhet med 

motionärerna kunnat konstatera att fastigheten är i stort behov av reparatio

ner, på grund av att underhållet under flera år varit starkt eftersatt. 

Finansutskottet har i ett annat sammanhang (Fu bet.nr 20/1983-84) konstate

rat att ansvaret för underhåll av skolfastigheter primärt åvilar skolans 

ledning, men anser också att landskapsstyrelsen aktivare borde ha biträtt 

skolan~ I sammanhanget vill utskottet också hänvisa till landskapsrevisorernas 

berättelse för år 1984 (sid. 16-18). 

Beträffande en utvidgning av matsalen har utskottet funnit att planeringen 
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inte framskridit så långt och fått så fasta former att den kan utgöra grund 

för upptagande av något anslag i förevarande budget. Enligt utskottets 

mening bör också omfattningen av utvidgningen noga prövas. För att de fria 

skolmåltiderna skall kunna genomföras bör därför andra mindre kostsamma 

.lösningar 1<unna gen'Jm:!5re.:;, ::m, !.ex. <:.~t förlänga n.atsalen. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen förkastas. 

05. ÄLANDS TEKNISKA SKOLA 

26.05.01 Avlöningar (f). 

Utskottet har tagit del av tekniska skolans önskemål om att få inrätta en 

lektorstjänst för att kunna fortsätta med den under är 1985 inledda eltekniska 

utbildningen med inriktning på automationsteknik. Eftersom en sådan studie

linje kan komma att visa sig vara till stor nytta i framtiden anser utskottet 

att landskapsstyrelsen ytterligare bör överväga möjligheten att från höstter

minen inrätta tjänsten. 

1 O. HEMSLÖJDS UNDERVISNINGEN 

26.10.70 Anskaffnin.&,..!lV inventarier och utrustning (r). 

Med hänvisning till kulturutskottets utlåtande föreslär finansutskottet att 

medlen inte används innan landstinget tagit ställning till skolans verksamhet i 

samband med den i ärendet aktuella framställningen (Framst.nr .3/19g5-86). 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27 .. .50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt kulturella 

organisationer (r)o (+ 25.000) 

210 För Kulturfestival -86. (+ 5.000) 

Finansutskottet föreslår med hänvisning till motiveringen i kulturutskottets 

utlåtande att den del av anslaget som skall användas som förlustgaranti höjs 

med 50000 mark. 

24a Tlll landskapsstyrelsens dispositiono (+ 200000) 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 18/1985.-86. 

L tl Barbro Sundbacks mof 1. finansmotion nr 26/ 1985..;86. 

I finansmotion nr 18 föreslås upptagande av ett anslag under momentet att 

användas för olika aktiviteter i samband med FN:s fredsår 1986. Utskottet 

anser att det finns all anledning för det demilitariserade landskapet Aland att 

uppmärksamma fredsåret, men anser att landskapsstyrelsen då ansökningar 

för olika projekt med anledning härav inkommer,· kan använda i budgeten 
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upptagna disponibla medel. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

ansökan kunna utges som bidrag till bortaålänningarnas organisationer för 

projekt som de ordnar gemensamt. Utskottet anser i likhet med motionärerna 

att beviljande av landskapsbidrag till de föreningar som företräder bortaålän

ningarna skulle kunna främja kontakterna dem emellan och kontakterna med 

hembygden varför motionen föreslås godkänd. 

26.27 .54 Understöd åt Föreningen Norden. (+ 7 .000) 

Anslaget är avsett för Föreningen Norden och dess ungdomsförbund. Ung

domsförbundet har planer på att försöka få Ungdomens Nordiska rådssemina

rium (UNR) förlagt till Åland år 1987, dä Nordiska rådets session hålls i 

Helsingfors. Förberedelsearbetet härför är ganska omfattande och kostnads

krävande varför finansutskottet föreslår att anslaget höjs med 4.000 mark att 

användas för nämnda ändamål. 

På grund av allmänna kostnadsstegringar föreslås att anslaget höjs med 

ytterligare .3$000 mark, således med totalt 7 .000 mark • 

.30o ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

26.30.24 Planering och projektering av en boplats från förhistorisk tid (r). (Momentet 

nytt) 

Ltm Sven-Olof Lindfors m.fl. finansmotion nr 28/1985-86 

I finansmotionen föreslås att under momentet upptas ett anslag för planering 

och projektering av en boplats från förhistorisk tid. Som framgår av motionen 

har landstinget "!'ed anledning av en hemställningsmotion (Hemst.mot.nr 

14/1982-83) redan tidigare hemställt till landskapsstyrelsen om en utredning 

av förutsättningarna för att uppföra en boplats från förhistorisk tid i syfte 

att belysa Alands äldre historia. Arbetet har också inletts, men hittills har 

inte lämplig plats kunnat föreslås, varför utskottet finner det överflödigt att 

återigen hemställa till landskapsstyrelsen -0m den föreslagna utredningen utan 

förutsätter att åtgärderna kan vidtas inom ramen för budgeterade anslag. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen förkastas. 
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31. ÅLANDS MUSEUM 

26.31.27 Avgiftsbelagd kundtjänst (f). 

Under momentet har upptagits ett anslag om 105.000 mark för en museikata

log. Finansutskottet har tagit del av de närmare detaljerna för arbetet och 

ans~r att landskapsstyrels~n noe;:\_ bör överväga att inom ramen för ~ns!a~~t i 

stället för den nu planerade omfattande katalogen producera mindre broschy

rer på flera språk för att på så sätt kunna tillfredsställa ett större antal 

besökare. 

33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

26.33.13 Underhålls- och restaurerlngsarbeten (r). 

Utskottet har noterat att en del av det äskade anslaget av misstag bortfallit 

ur museibyråns framställning men anser det dock inte vara lämpligt att 

finansutskottet företar någon ändring med anledning härav. 

27 Ht 02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27 .02 • .30 Landskapsunderstöd för avlönande av kommunernas näringsombudsmän (f). 

Anslaget är avsett att användas för bidrag till kommunerna i enlighet med 

landskapslagen om understöd för avlönande av kommunala näringsombudsmän 

(34/75) och dimensionerat att räcka för två heltidsanställda pesoner. Finans

utskottet har inte funnit det klarlagt att kommunernas behov tillsammans 

skulle motsvara just_ två tjänster utan anser att anslaget bör vara så anpassat 

att det av landskapsstyrelsen den 18 april 198.5 fattade beslutet om kommu

nala näringsombudsmän kan fullföljas även under år 1986s I sammanhanget 

vill utskottet ..också fästa uppmärksamhet vid vikten av att inte närings

ombudsmännen anställs för en alltför kort period utan att anställningen varar 

åtminstone ett år, utan att för den skull bli permanent. 

27o02e4l Räntestöd för anskaffning av sjötransportmateriel (~7.200.000) 

Under momentet föreslås upptagande av ett anslag att utges som lån för 

anskaffning av fartyg eller sjötransportmateriel. Av motiveringen framgår 

att avsikten är att bl.a. till SF-line Ab utge ett räntestöd uppgående till 1,5 

% eller 26.2.50.000 mark samt att till Birka Line Ab utge ett motsvarande 

räntestöd på 1,.5 96 eller 23.4900000 mark. Stödet till SF-line Ah är avsett att 

utges under åren 198.5-97 och till Birke Line Ab under åren 1986~98. 

Landskapsstyrelsen har velat förbereda utgivandet av de nämnda räntestöden 

genom att inarbeta reglerna för kreditgivningen i landskapslagen om vissa 
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räntestöd som beviljas av kreditinrättning (Framst.nr 35/ 1984-85). Lands

tinget har godkänt lagf ~rslaget som dock ännu inte färdigbehandlats och 

föredragits för Republikens president. Med hänvisning härtill har finansut

skottet beslutat föreslå att anslaget under momentet sänks med 7 .200.000 

mark. I sammc:i.nhanget villutskotte:t också r~ka p~ möjEg~e~e~ att lanc!skaµs

styrelsen utarbetar en framställning om extraordinarie anslag för ändamålet. 

Minoriteten (viceordföranden Olof Jansson och ledamoten Lundberg) anser att 

landskapsstyrelsens förslag skulle ha godkänts, med hänvisning till att land

skapet Åland enligt 29 § självstyrelselagen skall komma i åtnjutande av 

enahanda förmåner som på motsvarande områden beredas övriga delar av 

riket dock under förutsättning att stödet kunde beviljas i överensstämmelse 

med den av landstinget antagna landskapslagen angående ändring av land

skapslagen om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrättning. 

I riket har en proposition med förslag till lag om räntestöd för lån för 

fartygsanskaffningar från hemlandet godkänts (RP nr 174/1985). Avsikten 

med lagen är att förbättra de finska varvens konkurrenskraft i förhållande till 

skeppsbyggare i andra länder och att de finska rederierna vid beställning av 

fartyg från Finland får liknande finansieringsvillkor som en utländsk beställa

re. Stödet skulle utges i form av räntestöd av statens medel till Finlands 

Exportkredit Ab för lån som beviljats för anskaffning av fartyg eller -

fartygsskrov. Lånet beviljas antingen finskt rederi eller finskt varv för 

vidare utlåning till beställaren. Finansutskottet vill fästa landskapsstyrelsens 

uppmärksamhet på behovet av åtgärder för att säkerställa att åländska 

rederier i framtiden i enlighet med nämnda räntestödslag får samma förmå

ner som rederierna i riket. 

27 002$43 Transportstöd (f). 

Det under momentet upptagna anslaget utges i form av transportstöd enligt 

landskapslagen om transportstöd (56/73). Det har kunnat konstateras att 

bestämmelserna för beräkningen av ersättning enligt lagen inte motsvarar de 

grunder som i praktiken tillämpas varför en lagändring är aktuell, vilket 

också framgår av lagberedningsprogrammet. Utskottet anser att framställ

ningen bör utarbetas i brådskande ordning -0ch att det härvid bör utredas vilka 

möjligheter som finns att utforma lagen så att beräkningen av transportstö

det kan anpassas till eventuella förändringar av grunderna för frakttaxorna. 
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27 .02.45 Understödjande av landsbygdens elektrifiering (r). 

Utskottet har inte funnit skäl att ändra landskapsstyrelsens förslag inne

bärande att anslaget får användas för merkostnader vid anslutning till elnät, 

elektrifiering samt vissa kostsamma service- och reparationsåtgärder. 

Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt eftersom han anser att 

anslaget endast skall användas för elektrifiering. 

27 .02.52 Stöd till varutransporter mellan riket och Äland (r). 

Frågan om stöd till varutransporter mellan riket och Äland har i samband 

med ett flertal budgeter behandlats av finansutskottet. Självstyrelsepolitiska 

nämnden behandlade frågan ingående med anledning av en begäran från 

landskapsstyrelsen om utlåtande i samband med framställningen till årsstat 

för år 1981 och landstinget har vid flera tillfällen därefter uppmanat 

landskapsstyrelsen att påskynda ärendets slutliga lösning. I finansutskottets 

betänkande över framställningen till årsstat för år 1984 konstaterades att 

"Situationen är nu den att frågan inte längre kan tillåtas vänta på sin lösning 

varför utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen med det snaraste slutför 

förhandlingarna med vederbörande riksmyndighet" samt att "Om landskaps-

. styrelsen inte uppnår ett för landskapet tillfredsställande resultat bör frågan 

omedelbart föras till landstinget". 

Ärendet var också föremål för utskottets intresse i samband med behand

lingen av årsstaten för år 1985 och konstaterades med anledning av 

redogörelsen i framställningen att "Finansutskottet kan inte godta den lösning 

som nu uppenbarligen är i sikte och vill därför uppmärksamgöra landskapssty

relsen på· att det resultat som hittills uppnåtts inte är i överensstämmelse 

med landstingets tidigare uttalade intentionero91 Slutligen sades att "Med 

tanke på den länga tid frågan varit föremål för behandling och med tanke på 

den vändning frågan nu tagit anser utskottet att landskapsstyrelsen under 

landstingets vårsession 1984-85 bör avge en redogörelse över förhandlingsre

sultatet". 

Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp med uppgift att utreda frågan 

nyligen tilJsatts men anser att ärendet, med tanke på den långa tid som 

förflutit sedan frågan :först anhängiggjordes, inte kan invänta arbetsgruppens 

resultat9 varför en landskapslag i ärendet bör utarbetas inom det snaraste så 

att lagstiftningsbehörigheten klargörs. 
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Minoriteten (ledamöterna Sundblom och Tuominen) anser dock att landskaps

styrelsen i stället bör invänta arbetsgruppens resultat innan ytterligare 

åtgärder vidtas. 

27 .02.83 Investeringslän (r) (+ 400.000) 

Under momentet har upptagits ett anslag om 3.600.000 mark för att utges i 

enlighet med landskapslagen om investeringslän (45/75). 

Det stora antalet ansökningar om stöd till näringslivet enligt nämnda lag 

visar enligt finansutskottets mening att medlen är otillräckliga och föreslår 

därför att anslaget höjs med 400.000 mark. 

27 .02.88 Aktieteckning i bolag (r). 

L tl Britt-Marie ,Lunds m.fl. finansmotion nr 17/1985-86 

Finansmotion nr 17/1985-86 är i sakligt hänseende att hänföra till ett nytt 

moment 24.02.88 och har behandlats i det sammanhanget. 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27.12.70 Anskaffning av inventarier och maskiner 

Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion nr 23/1985-86 

I finansmotionen föreslås upptagande av medel under momentet för projekte

ring av ett kyllager vid Alands försöksstation för att förbättra lagringsmöjlig

heterna för specialgrödor, men även för att möjliggöra en mer omfattande 

forskningsverksamhet kring spedalgrödornas lagringsproblem. 

Specialodling har kommit att utgöra basen för det åländska jordbruket och 

finansutskottet anser därför i likhet med motionärerna att forskningen kring 

spedalgrödorna är ytterst viktig och bör få möjlighet att utvecklas. Ett 

lagerutrymme skulle också vara betydelsefullt för att kunna förlänga försälj

ningssäsongen. Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen utreder behovet av 

en projektering av ett kyllager och återkommer med ett äskande om särskilda 

medel för projekteringen erfordras. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att finansmotionen skulle 

förkastas. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGE.N 

27 .20.21 Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r). 

Vtm Karl-Gunnar Fagerholms finansmotion nr 15/1984-85 

I motionen föreslås ett anslag för att möjliggöra muddring av hamninloppet 
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på Rannöarna, så att hamnen skall kunna användas av mindre fiskebåtar och 

även fungera som nödhamn. Det har vid ärendets behandling framkommit att 

muddring av hamninloppet inte är en tillräcklig åtgärd för att hamnen skall 

kunna användas på i motionen avsett sätt, utan en ganska omfattande 

sorängning måste först ske t'rn ~rforderEgt d!up ~kall uppr.ås. En ~&.:!~r: åtc;ärd 

har kostnadsberäknats till ett ca fyra gånger högre belopp än vad som anges i 

motionen och enligt landskapsstyrelsens planer skulle arbetet inledas först 

under år 1987. Utskottet har inte funnit skäl att ytterligare påskynda 

åtgärden utan förutsätter att arbetet genomförs som planerat. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att finansmotionen förkas

tas. 

25. TURISMEN 

27 .25.40 Turismens främjande {r). 

Ltm Ray Söderholms m.fl. finansmotion nr 29/1985-86. 

Finansmotion nr 29/1985-86 är i sakligt hänseende att hänföra under ett nytt 

moment 27.2.5.61 och har behandlats i det sammanhanget. 

27.25.61 Utvecklande av datasystem för turistnäringen (r). Momentet nytt.(+ 200.000) 

L tm Ray Söderholms m.fl.finansmotion nr 29I1985-86. 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag för datautveckling, skyltning 

och marknadsföring. Inom turistnäringen finns både i Finland och i Sverige väl 

fungerande databaser med samlad information för turister. Databaserna är i 

sin tur kopplade till olika bokningsenheter så att bokning kan ske direkt via 

databasen. Det är en förutsättning om den åländska turistnäringen även i 

fortsättningen skall kunna hävda sig i konkurrensen att en gemensam åländsk 

databas utvecklas och att den kan kopplas till de nämnda bokningssystemen. 

För att arbetet skall kunna inledas så snart som möjligt anser finansutskottet 

att medel härför skall upptas redan i föreliggande årsstat och föreslår att 

finansmotionen godkänns till den del den gäller datautveckling och att 

200.000 mark upptas under ett nytt moment. 

28 Ht. 01. CENTRALFÖRVALTNlNG 

28.01.28 Till Jandskapsstyrelsens disposition 

L tm Roger Janssons m.fl. finansmotion nr 27I1985-86. 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag för en utredning om möjlighe

terna att till Åland anskaffa en mindre helikopter. Helikoptern skulle 
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användas för sjuktransporter, kommersiella varu- och persontransporter som 

är att hänföra till nyttotrafiken, men även ren nöjestrafik främst för turister. 

Utskottet har kunnat konstatera att sjuktransporterna redan nu fungerar bra, 

med Ab Skärgårdsflygs olika flyg och med bistånd av helikoptrar från 

sjöräddningen i Åbo. Eftersom intresset således i första hand är mer inriktat 

på den kommersiella trafiken föreslår finansutskottet att landskapsstyrelsen i 

första hand efterhör Ab Skärgårdsflygs möjligheter och intresse av att utföra 

en dy lik utredning. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen förkastas. 

02. VÄGAR 

28.02.15 Underhåll av landsvägar och bygdevägar (f). 

Finansutskottet anser att landskapsstyrelsen bör fästa särskild vikt vid att 

den del av anslaget som kan påverka sysselsättningen i landskapet i mån av 

möjlighet samordnas med användningen av övriga väganslag. 

28.02.31 Landskapsunderstöd för underhåll av kommunalvägar (f). 

L tm Roy Janssons m.fl. finansmotion nr 22/ 198.5~86. 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag så att Sunds kommun skulle 

kunna få bidrag för oljegrusning av den Sok. Kastelholmsallen. Enligt motionen 

ämnar Sunds kommun under år 1986 utföra en grundlig ombyggnad av den 

avsedda vägen. Det har dock vid finansutskottets behandling av ärendet 

framkommit att förbättringsarbetet i det närmaste kunnat färdigställas redan 

under innevarande ·år. Utskottet har inte funnit anledning att höja anslaget 

för kommunalvägar. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att finansmotionen förkas

tas. 

Minoriteten (viceordföranden Olof Jansson och ledamoten Lundberg) anser 

att motionen skulle ha omfattats. 

28.02077 Vägbyggnads~ och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (r) 

Ltm Leo Wilhelms mofl. finansmotion nr 13/198.5..;86 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag för att undersöka möjligheterna 
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att bygga en ringväg runt Lumparn. Projektet med en ringväg runt Lumparn 

var inte medtaget i landskapsstyrelsens senaste långtidsbudget och . utskottet 

anser det därför inte vara motiverat att i föreliggande budgetförslag uppta 

medel för ändamålet. Utskottet har dock för avsikt att närmare ingå i den 

sakliga prövningen av förutsättningarna i samband med behandlingen av den 

till finansutskottet remitterade hemställningsmotionen i samma ärende 

(Hemst.mot. nr 3/ 1985-86). 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen förkastas. 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). (+ 1.100.000) 

1. K ar 1 by - H e 11 s ö (- 200.000) 

I enlighet med långtidsbudgeten har 400.000 mark upptagits för fortsatt 

ombyggnadsarbete på vägsträckan Karlby-Hellsö. Eftersom arbetet inte har 

kommit igång under år 1985 och med tanke på de medel som tidigare 

reserverats för ändamålet föreslår finansutskottet att endast 200.000 mark 

skulle upptas i föreliggande årsstat. I sammanhanget finns också skäl att 

påpeka att landskapsstyrelsen bör söka påskynda arbetet. 

1. T o r s h o 1 m a - L i 11 a · H u m m e 1 h o 1 m. Ny rubrik. (+ 200.000) 

Ltm Erik Bergs m.fl. finansmotion nr 25/1985-86 

I motionen föreslås att ett anslag om lo000.000 mark upptas för att 

byggandet av en väg från Torsholma till Lilla Hummelholm. 

I landskapsstyrelsens framställning har inget anslag upptagits för byggande av 

väg mellan Torsholma och Lappo med motivet att projektet inte till alla delar 

hunnit utredas. Utskottet har för sin del valt att gå in för det i motionen 

ingående förslaget, nämligen att färdigställa en väg mellan T orsholma och 

Lilla Hummelholm. Vägbygget har kostnadsberäknats till ca 4 • .500.000 mark. 

Eftersom ca 20000.000 mark återstår av tidigare budgeterade medel för 

ändamålet föreslår finansutskottet att finansmotion nr 25 delvis godkänns och 

att 200.000 mark upptas för byggande av väg mellan Torsholma och Lilla 

Hummelholm. Byggandet bör inledas när projekteringen är klar så att 

vägprojektet kan färdigställas under åren 1986-88 och färjfästet på Lilla 

Hummelholm under 1988-89. Budgeteringen under de kommande åren framgår 

av den till framställningen fogade bilaga VIII, Vägbyggnads- och vägförbätt

rlngsarbeten i skärgården 1986-1989, som i reviderad form fogats till 

finansutskottets betänkande. 

&&Uili&i"? 
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1. S a n d ö - S i m s k ä 1 a (- 900.000) 

Under momentet har upptagits ett anslag för byggande av en vägbank på vid 

Sandö för att möjliggöra att Simskälafärjan förses med linstyrning. Vidare 

sägs att den färja som levereras under år 1985 är lämpad för sådan drift. 

Eftersom utskottet kn!"'s'f:aterat a~t den l'yci,. färja!" komll'er att börj3 trafikera 

linjen redan under 1986 och då de nya färjfästena inte hinner färdigställas till 

dess anser finansutskottet, med beaktande av övriga viktiga arbeten i 

skärgården, att Sandö-Simkäla-projektet skall framskjutas. Av den bifogade 

tabellen framgår att det skulle inledas år 1989. 

2. F ä r j f ä s t e , L i 1 l a H u m m e l h o l m 

Som tidigare framgått skulle ett färjfäste byggas på Lilla Hummelholm under 

åren 1988-89. Kostnaderna kan beräknas till 1.500.000 mark och budgete

ringen framgår av bifogade tabell. 

3. Ä v a b r o (+ 2.000.000) 

Ltm Sture Gustafssons m.fl. finansmotion nr 24/1985-86 

I motionen föreslås upptagande av ett an~lag om 500.0QO mark för byggande 

av en bro över Äva ström. Finansutskottet anser i likhet med motionärerna 

att bron bör byggas eftersom stora inbesparingar i kostnader för färjdriften 

kan göras. Projektet har av landskapsstyrelsen kostnadsberäknats till 

5.500.000 mark. Utskottet föreslår med godkännande av motionen att 

2.000.000 mark upptas i budgeten för år 1986 sä att projekteringen kan 

inledas omedelbart i syfte att uppnå en sä snar byggstart som möjligt. Den 

framtida budgeteringen framgår av bifogade tabell. 

Allmänt 

De ändringar i anslaget under momentet som finansutskottet föreslår för de 

närmaste fyra åren innebär att anslaget kommer att vara något högre under 

de första tre åren. Finansutskottet anser dock att de stora inbesparingar som 

kan göras beträffande driftskostnaderna för färjtraflken genom att vägen 

Torsholma-Lilla Hummelholm och bron över Äva ström byggs motiverar en 

högre budgetering åren 1986-88. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet vad 

gäller utskottets beslut beträffande anslaget under moment 28.02.78. 
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04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

28.04.20 M/S Skiftets driftskostnader (f). Momentet nytt·(+ 7.520.000) 

Med hänvisning till vad som anförs under moment 28.04.21 har driftskostna

derna för ms Skiftet förts på ett nytt, frän den övriga färjhällningen avskilt 

moment. 

28.04.21 Färjhällningen (f). (- 7 .520.000) 

Under momentet har upptagits medel för samtliga färjors driftsutgifter. 

Eftersom ms Skiftet, ersättningsfärjan för ms Kumlinge, inte ägs av landska

pet och således har en annan status än de övriga landskapsfärjorna konstate

rade finansutskottert i sitt betänkande över framställningen med förslag till 

andra tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1985 

(Framst.nr 37I1984-85, Fu bet.nr 19I1984~85) att "det finns skäl att i 

budgeten separera kostnaderna för ersättningsfärjan från de övriga kostna

derna för färjhällningen". Utskottet har därför överflyttat anslaget för ms 

Skiftet till ett nytt moment 28.04.20. 

I motiveringen till momentet uppges att landskapsstyrelsen har för avsikt att 

avyttra ms Tre Måsar, varför en inkomst om 1.000.000 mark upptagits under 

moment 12.28.03.3. eftersom ms Knipan anskaffats för att tillfälligt fungera 

som ersättningsfärja. Under ärendets behandling i utskottet har det framkom- . 

mit att en fortsatt användning av ms Tre Måsar skulle förutsätta en klassning 

av fartyget vilket enligt beräkningar skulle kräva en investering pä ca. 1 

miljon mark. 

Vid behandlingen av översikten av landskapet Ålands hushållning åren 1985-89 

(Medd.nr 4/1984-85, Fu bet.nr 18/1984-85) konstaterade utskottet att ett 

utbyte av ms Kökar kan bli aktuellt redan mot slutet av planperioden och att 

projektet bör beaktas i en kommande översikt. 

Med hänvisning härtill har utskottet beslutat föreslå att det under momentet 

12.28003.3 upptagna anslaget utgår och att ingen försäljning sker innan 

landskapsstyrelsen grundligt utrett när ms Kökar skall ersättas, vad den · 

exakta kostnaden för klassning av ms Tre Måsar kan beräknas till och 

uppgjort en plan över hur sommartrafiken skall ordnas på södra skärgårdslin

jen i händelse. av försäljning av ms Tre Måsar, samt för ärendet till 

landstinget i början av vårsessionen 1985-86. 
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18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21 Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (r). (+ 15.000) 

L tl Inger Sagulins m.fl. finansmotion nr 16/ 1985-86. 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag att användas för försök med 

kollektivtrafik under helgerne. Fi~ansutskottet anser ! H1<het !'!!":'-::! ~otio

närerna att det under momentet upptagna anslaget är otillräckligt och att 

kollektivtrafiken bör ges ett utökat stöd. Behovet av en satsning på nytto

trafiken anser utskottet dock vara så stort att det inte finns utrymme för 

försök med helgtrafik. Således föreslås att anslaget höjs med 15.000 mark för 

ett utökat stöd för nyttoresor. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen förkastas. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till ordinarie årsstat 

för landskapet Äland under år 1986 

med följande ändringar och bemyndi

gar landskapsstyrelsen att uppta för 

årsstatens genomförande erforderliga 

lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 12. 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

030 Tekniska byråns inkomster 

lo Inkomster frän färjtrafik 300. 000 

2. Arrenden och diverse in-

komster 800.000 

3. Försäljning av Tre Måsar 1.000.000 

2.100.000 

300.000 

800.000 

Landskapssty

relsens förslag 

63"1Jl&o82Q 

3.473.000 

2.100.000 

1.100.000 

Finansut

skottets 

förslag 

62.418.820 

2.473.000 

1.100.000 
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Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 21. 

21. LANDSTINGET 

01. LANDSTINGSMÄNNEN 

01. Arvoden (f) 

Huvudtitel 22. 

22e LANDSKAPSSTYRELSEN 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

26. Förvaltningskostnader för Källskär 

Huvudtitel 23. 

23 .. KANSLIA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

40. ENLIGT FÖRVAL TNINGSOMRÄDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

01. Avlöningar (f) 

Huvudtitel 24.. 

24. FINANSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LAN 

88. Aktieteckning i Alands Kraftverksaktiebola.g (r) 

Huvudtitel 26. 

26" UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

27 .. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisationer (r) 

54. Understöd 'ät Föreningen Norden 

402.117 .622 

402.117 .622 

402.097.622 

490.536.442 

3.690.400 

2.035.000 

1.825.000 

40971 .. 600 

1.127.000 

120.000 

6.5 .. 61.5.400 

4.63.3.000 

.500.000 

7 .. 637.900 

4.530.000 

126 .. 6120200 

1.887 .ooo 

1.650.000 

25.000 

401.454.622 

401. 454. 622 

401.434.622 

488.873.442 

4.0.55 .. 400 

2.400.000 

2.190.000 

4.961 .. 600 

1.117 .000 

110.000 

65 .. .5.5<f .. 400 

4.568.000 

435.000 

llo137 .. 900 

8.030.000 

.3.500.000 

126.6440200 

L919.000 

1.675.000 

32.000 
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Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

41. Räntestöd för anskaffning av sjötransportmateriel 

83. Investeringslån (r) 

25. TURISMEN 

61. Utvecklande av datasystem för turistnäringen (r) 

Huvudtitel 27. 

74 .. .579.800 

23.154.000 

8.700.000 

3.600.000 

3.793.000 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 94.000.800 

02. VÄGAR 29.010.000 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r) 4.300.000 

1. Vägar och bankar 2. 450. 000 1. 550. 000 

2. Färjfästen och bryggor 1.8.50.000 L8.50o000 

3 .• Broar 

4.300.000 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

20. M/S Skiftets driftskostnader (f) 

. 21. F ärjhållningen (f) 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn den 13 december 198.5. 

2.000.000 

5.400.000 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

.58.6.50.000 

46.420.000 

23.5.000 

235.000 

490.536.442 

67.979.800 

16.354.000 ----
1.500.000 

4.000.000 

3.993.000 

200.000 

9.5.11.5.800 

30.110.000 

5.400.000 

.58.650.000 

7.520.000 

38.900.000 

2.50 .. 000 

2.50.000 

488.873.442 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandlingg ordföranden Roger Jansson, viceordföranden Olof 

Jansson, ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 



Bilaga VII I. 

I 

Projekt Våg- Total- Tidigare Bud~et e r a s 
längd kostnad, .. . budgeterat 1986 '1987 . '1988 1989 

Vägar och bankar: 

Karlby-Hellsö 6,0 km 2 .600 .~:..:" 870 200 550 250 400 

Torsholma-Lilla HunnnelholTR 5 ;oo&-;, 2.500 200 800 1.500 -

Södra Seglinge - 300 - - - -

Vårdö kyrka - Hummelvik 3,0 km 600 - 300 300 - -

Sandö-Simskäla 2.000 - - - - 200 

Korsö-Fiskö 500 - - - - 500 

Ytbeläggningar 500 500 500 500 

Dispositionsmedel 350 350 350 350 

-
Färjfästen och bryggor: 

Färjfäste, Svinö 1.500 - 1.500 - - -
Dykdalb, Snäckö 350 :.. 350 - - -
Färjfäste, Lilla Hunmelholm 1.500 - - - 1.000 500 

Broar: 1 

Ftinholma bro 2.300 - - - 750 1.550 

Bro, Ava ström 5.500 . ' . . ' - 2 .QOO. 2.50() l.000 ··-
'' . . . . . ' .... .. 

5.400 
. 

5.000 ' 5. 350 4 • 000 . ~ 
::----------....,, ::------ ~ ' ----------- ------======-::.============= ============ ' 



Reservation 

28.02. 78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

Landskapsstyrelsens framställning bör godkännas med hänvisning till 

följande motiv: 

1. De undersökningar som landskapsstyrelsen aviserat och som även 

delvis efterlysts av finansutskottet har inte genomförts, varför en 

budgetering för den s.k. Lappovägen inte i detta skede är en 

tillräckligt seriös handläggning av ett stort ärende. 

2. Byggstart av två stora byggprojekt samtidigt, d.v.s. Ava-bron och 

Lappovägen, som resultat av en politisk kompromiss leder till att 

totalanslaget under minst tre år högst överskrider långtidsplaneringen 

för ifrågavarande ändamål. En dylik handläggning kan inte anses som 

saklig finansförvaltning eftersom landstinget beträffande långtids

planeringen slagit fast att under åren 1985-89 kan årligen anslås 

högst 4,3 miljoner mark för skärgårdens vägbyggnadsprogram. 

Eftersom finansutskottets majoritet förutom att den genom sina förslag 

för finansåret 1986 överskridit långtidsplanen med 1,1 miljoner mark 

och även bundit anslagen för flere år framåt och därför samtidigt med 

förslaget för 1986 också framställt en långtidsplan för åren 1987-89, så 

har jag samtidigt som jag omfattar landskapsstyrelsens förslag för 1986 

varit tvungen att föreslå anslag även för åren 1987-89 för att åstad

komma jämförbarhet mellan förslagen. 

I detta förslag har en byggstart av brobygget över Ava-strömmen 

insatts år 1987. Planen har inte tagit ställning till frågan om trafiken 

mellan T orsholma och Lappo och innehåller därför besparingar uppgåen

de till ca 3,2 miljoner mark som senare kan disponeras inom pl!'J.nperio

den och som kommer att bygga på efterlysta undersökningar. Mitt 

förslag innehåller. även bankning av vägen från Alören mot Simskäla och 

övergång t111 vajerfärja på färjpasset vilket skulle vara genomfört 1987 

enligt landskapsstyrelsens plan. I övrigt hänvisar jag till bifogade bilaga. 

Mariehamn den 19 december 1985 



Bilaga till P.Tuom:inens reservation. 

Projekt Våg- Total- Tidigare 

längd kostnad, .budgeterat. . 1986 

Vägar och bankar: 

Karlby-Hellsö 6,0 km 2.600 870 400 

Torsholma-Lappo 30.000 2.500 -
Södra Seglinge 300 -
Vårdö kyrka-Hwmnelvik 3,6 km 600 - 300 

Sandö-Simskäla 2.000 "'- 900 

Södra Torsholrna, v~g och färjfäste 3.500 - -
Korsö-Fiskö 500. 

Ytbeläggningar 500 

Dispositionsmedel 350 

Färjfästen och bryggor: 

Färjfäste, Svinö 1.500 - 1.500 

Dykdalb, Snäckö 350 - 350 

Broar: 

Finholma bro 2.300 - -
Bro, Ava ström 5.500 - -

4.,300 
I:===========: 

Bilaga VIII. 

B u d i! e t e r a s 

. 1987 . 1988 

550 250 

- -
- -

300 -
1. 1 (!)0 

- -

500 500 

~ .350 '550 

- -
- -

\ - -
· · ·soo · 3.00Q 

4.300 4.300 
============*====~=;:;:;:: 

1989 

400 

-
-
-

-
500 

500 

350 

-
-

550 
2.000 

.. 

'4.300 
.. 

=========::::;;:;..t 
I 

.-> 



RESERVATION 

Finansutskottets övriga medlemmar har beslutat anslå 3,5 MMK 
för aktieteckning i Ålands Kraftverksaktiebolag. Jag reserverar 
mig mot besl~tet med främst följande motiv~rinaar: 

1. En höjning av aktiekapitalet i bolaget bör beredas i och 
föreslås av bolaget. Detta har inte gjorts. Landstinget kunde nu 
endast ha uttalat sin vilja att ställa upp med senare begärt 
aktiekapital. 

2. Eftersom ägarförhållandena i kraftverket är kända för lands
tinget, uppfattas den nu gjorda kapitalreserveringen som en på
tryckning på huvudägaren Mariehamns Stad att lämna sin majori
tetsstäl lning i bolaget. 

3. En prissänkning av elpriset med 1 p/kWh kräver ett kapital
tillskott på 7-8 MMK. Stadens invånare bidrar redan idag på 
olika sätt till att kraftverkets distributionspris kan hållas 
cirka D~B p/kWh lägre för både staden och landsbygden:än vad det 
utan dessa insatser skulle vara. Detta motsvarar och ersätter 
ett betydande kapitaltillskott. 
4. Kraftverkets försäljningspris borde sänkas med 3 p/kWh, var
efter stadens elpris bord~ sänkas också det med 3 p/kWh och lands
bygdens elpris med 5-6 p/kWh, för att landskapets invånare skall 
åtnjuta enahanda förmåner som invånarna i riket. Finansutskottet 
har i betänkandet skisserat och föresl.agit lämpliga vägar att 
uppnå denna målsättning, utöver en aktiekapitalhöjning. Dessa för
slag att nedbringa elpriset på Åland är i detta skede tillräck
liga. 

17 december 1985 

I 

~-



ÄLANDS LANDSTING 

Mariehamn den 11 december 1985 

Nr 196/85. 

T i11 Finansutskottet 

från kulturutskottet. 

Finansutskottet har i brev av den 9 december 1985 inbegärt kulturutskottets 

yttrande i fråga om landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat 1986 (Nr 

6/1985-86) vad beträffar kapitlen 26.10 och 26.27 med de därtill hörande motioner

na nr 18 och 26 samt moment 26.24.53. 

Utskottet tar här inte ställning till kapitel 26.l 0 Hemslöjdsundervisningen samt 

moment 26.24.53 Landskapsunderstöd åt Alands hemslöjdsförening r.f. för skolverk

samhet, utan avser att ge särskilt utlåtande i denna fråga. 

Med anledning härav får kulturutskottet, som i ärendet hört landskapskonstnären 

Vibeke Voigt, t.f. kultursekreteraren Ildiko Stormbom och ordföranden för kultur

rådet Sten-Erik Fagerlund, anföra följande: 

26.27 Allmänna kulturella uppgifter 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag till medelsfördelning med 

följande påpekanden: 

26.27.50 P 2lo Kulturutskottet föreslår att anslaget för Kulturfestival -86 höjs med 

5.000 mark till 45.000 på grund av allmänna kostnadsökningar. 

26.27.50 P 23. Vad gäller inrättandet av en heltidstjänst som sekreterare för 

Ålands kulturråd vill kulturutskottet särskilt påpeka att sekreterarens 

huvudsakliga uppgifter, enligt utskottets mening9 bör vara att i 

samarbete med de ideella föreningarna stimulera, samordna och utveckla 

kulturverksamheten. 

26.27 .50 ~ Kulturutskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag till understöd 

till föreningen Storbåten men anser att man bör överväga om understödet 

rätteligen hör hemma under kapitel 26. Ungdoms- och idrottsverksamhet. 

~ 

------------·.f ----------------------~~7.l&~M::CIWWWWWWW~~....,, m ,.,.._...,...,,_, _ _.,, 
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Försöket med landskapskonstnär förefaller enligt utskottet utvecklas i en 

positiv riktning varför utskottet särskilt vill uttala sitt stöd för en 

fortsättning under 1986 med en konstnär inom scenkonstens område för 

att fullfölja de planer som redan utarbetats •• 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 18/1985-86. 

I motionen föreslås att anslaget under p 24 ökas med 60.000 mark för 

aktiviteter i anledning av FN:s fredsår 1986. Kulturutskottet förordar 

motionen och vill därvid betona att fredsåret, för det fall att fredsarbe

tet bland barn och ungdom ges särskilt stort utrymme, kan utgöra en 

naturlig uppföljning av världsungdomsåret 1985. Information om att 

medel anslagits för detta ändamål bör ske genom annonsering och direkt 

kontakt med ungdoms- och kulturella organisationer samt skolor. 

L tl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 26/ 1985-86. 

Motionärerna föreslår i denna motion att anslaget under p 24 bör ökas 

med 20.000 mark för att på ansökan utges åt bortaålänningarnas organi

sationer för deras gemensamma projekt på Åland. Kulturutskottet finner 

det mycket angeläget att kontakterna med bortaålänningarna upprätt

hålls och omfattar således motionen. Utskottet anser att de kulturella 

kontakterna i framtiden ytterligare kan utvecklas om stöd beviljas 

bortaälänningarnas organisationer för besök av inbjudna åländska före-

. läsare, körer, teatergrupper m.fl. 

Vad beträffar kapitel 26.27 i sin helhet vill kulturutskottet fästa 

finansutskottets uppmärksamhet på två saker 

- En omfattande publikationsverksamhet inryms under moment 26.27 .50. 

Frågor i anslutning till en dylik verksamhet är av både ekonomisk och 

juridisk natur och många gånger svåra att hantera. Utskottet anser 

därför att landskapet borde utreda formerna för stöd till publikations

verksamhet inom ramen för den ideella kulturella verksamheten. 

- Därtill anser kulturutskottet att landskapsstyrelsen bör utreda möjlig

heter till åtgärder i anledning av de höga annonskostnader som landska

pets tvåtidningssituation åsamkar de ideella föreningarna. Kostnaderna 

inverkar klart ofördelaktigt på föreningarnas egentliga kulturverksam

het. 

il 
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~~turutsko~ets vägnar: 

'.~ --~~t%':;;:~"'~ 
ordförande 

cf!MU«Cl«~/' 
Susanne Eriksson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback (delvis), 

viceordföranden Gustafsson, ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Sundberg. 



ÄLANDS LANDSTING 

Nr 199/85. 

Till Finansutskottet 

från kulturutskottet. 

Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande ifråga om landskapsstyrel

sens förslag till ordinarie årsstat för 1986 vad beträffar kapitel 26.10 Hemslöjds

undervisningen moment 26.24.53 Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening 

r .f. för skolverksam het. 

Med anledning härav får utskottet anföra följande. 

26.10 Hemslöjdsundervisningen. 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag till anslag för hemslöjds

undervisningen men vill påpeka att den s.k. hemslöjdsavdelningen inte bör 

anskaffa nya inventarier innan landstinget tagit ställning till hemslöjds

utbildningens framtid på Åland. 

26.24.53 Landskapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening r.f. för skolverksamhet. 

Det under momentet upptagna förslaget till anslag omfattas av kultur~ 

utskottet. 

Mariehamn den 12 december 1985. 

På kulturutskott '5 vägnar: 
.·----< 

\J-i'~-Otr ~~~----
Barbro undback 

ordförande 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Barbro Sundback samt 

ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Sundberg. 


