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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

20/ 1984-85 med anledning av landskapsstyw 

relsens framställning till landstinget med 

förslag till tredje tillägg till ordinarie års

staten för landskapet Åland under år 198.5. 

Landstinget har den 23 september 1985 inbegärt finansutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, finanschefen Dan E. 

Eriksson, ordföranden i direktionen för Ålands lantmannaskola Torolf Gustafsson, vatten

ingenjören Bror Johansson, byråchefen Ralf Johansson, utbildningschefen Börje Karlsson, 

överingenjören Anders Lindholm och avdelningschefen Tor Mattsson, får med anledning 

härav anföra följande. 

Formen för drivande av hotell- och restaurangserviceverksamhet. 

Finansutskottet behandlade frågan om bildandet av ett aktiebolag för att driva härbärge

rings- och förplägningsrörelse samt övrig därmed sammanhängande verksamhet i fastig

heten Ålands turisthotell i samband med första tillägget till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1984 (Fu. bet. nr 20/1983-84). I sammanhanget sökte utskottet 

klarlägga vilka för- och nackdelar som är förknippade härmed. Betänkandet, vilket 

omfattades av landstinget, utmynnade i ett konstaterande att slutlig ställning i frågan 

bör tas i samband med att landskapsstyrelsen framlägger en lagframställning i ärendet. 

En sådan framställning (Framst. nr 38/ 1984-85) med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola har överlämnats till 

landstinget. Framställningen har ännu inte hunnit behandlas av landstinget och utskottet 

anser sig med hänvisning härtill inte kunna föreslå att medel för aktieteckning beviljas 

redan i det här skedet utan föreslår att anslaget utgår och konstaterar att landskapssty

relsen, under förutsättning att landstinget omfattar lagförslaget, kan ta upp anslaget i 

nästa tilläggsbudget eller i den ordinarie årsstaten för år 1986. 

Mot beslutet har ledamöterna Lundberg och Tuominen anmält avvikande åsikt eftersom 

de anser att landskapsstyrelsens förslag borde ha omfattats. 

Detaljmotivering. 
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Aktieteckning i bolag (r), (Momentet nytt) ( .. 1.200.000) 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås att anslaget utgår. 

02. INVALIDV ÄRD 

Egentlig vård (f). (Momentet nytt) 

Genom ett skrivfel i framställningen har momentet fått fel nummer, vilket 

här korrigerats. 

08. /\LANDS LANTMANNASKOLA 

Projektering av lantmannaskolans utbyggnad och uppförande av nytt skolhus 

(r). (Rubriken ändrad) 

I framställningen föreslås att ett byggnadsanslag om 3.000.000 mark skulle 

upptas och att landskapsstyrelsen befullmäktigas att igångsätta byggande a\' 

ett nytt skolhus vid lantmannaskolan om så med tanke på sysselsättningslä~ 

get skulle anses ändamålsenligt. Utskottet vill i sammanhanget fästa land

skapsstyrelsens uppmärksamhet på betydelsen av att undervisningen är 

anpassad till det åländska jordbrukets struktur och att man därmed kan 

säkerställa att den utbildningskapacitet som uppkommer genom utbyggna· 

den kan utnyttjas. Utskottet anser vidare att anpassandet av byggnadsstar

ten till sysselsättningsläget inte får innebära att byggnadsstarten i väsentlig 

grad kom mer att förskjutas. 

23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

Understöd för produktion av läromedel. (Momentet nytt) 

Under momentet föreslås ett anslag om 70.000 mark för framtagning av en 

väggkarta över Åland. Utskottet anser att projektet är mycket angeläget 

och förutsätter att de föreslagna medlen räcker samt att om så inte visar 

sig vara fallet nödvändiga medel härför upptas i tilläggsbudget. Särskilt 

viktigt är att kartan utformas så att den fyller de kvalitetskrav som man bör 

kunna ställa och att den är pedagogiskt väl uppgjord. 

\ 
( 
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02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Produktionsstöd (r). 

Landskapsstyrelsen har för avsikt att i fortsättningen kungöra och bevilja 

produktionsstöd kvartalsvis. Finansutskottet har låtit sig informeras om 

frågan om reformering av systemet för beviljning av produktionsstöd och 

ställer sig synnerligen tveksamt till den nu föreslagna ändringen. Det är 

därför, enligt utskottets åsikt, viktigt att en snabb utvärdering av systemet 

företas och att särskild vikt fästs vid frågan om huruvida olika företag 

kommer att behandlas på ett från rättvisesynpunkt tillfredsställande sätt 

och huruvida systemet i övrigt kan anses ändamålsenligt. 

04. AVFALLSHANTERING 

Stödjande av avfallshantering i skärgården. 

Utskottet har tagit del av de planer beträffande bortforsling av turisternas 

avfall i skärgården som landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. presen

terat och funnit att landskapsstyrelsen innan pengarna betalas ut bör 

överväga om inte verksamheten i stället kunde innefattas i den avfallshan

tering som redan nu omhänderhas av kommunerna. På så sätt skulle den 

apparat som uppbyggts av kommunerna bättre utnyttjas. De här avsedda 

medlen skulle då betalas till kommunerna som en ersättning för den 

merkostnad som kommunerna åsamkas genom särskilt det rörliga friluftsliw 

vet. 

25. TURISMEN 

Turismens främjande (r). 

Det under momentet föreslagna tillägget om 80.000 mark har använts för 

täckande av kostnader i samband med den s.k. Lahtis-mässan. Utskottet har 

låtit sig informeras om medlens användning och funnit att endast 25-30 % 

använts för ändamål som främjar turismen, medan resterande andel använts 

i andra syften (t.ex. främjande av export av åländska produkter till riket). 
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Att på det nu föreslagna sättet uppta hela kostnaden under förevarande 

moment anser utskottet vara ett avsteg från den gällande budgeteringsprin

cipen. I stället borde utgifterna ha hänförts till de moment under vilka de 

rätteligen hör hemma. 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

Under momentet föreslås att ytterligare utredningar beträffande Lappo

Torsholma projektet skulle utföras. Utskottet har tagit del av de utredningar 

som hittills uppgjorts och emotser att dessa kompletteras i samarbete med 

sjöfartsstyrelsen med utredningar om möjligheterna att dra farleder till lilla 

Hummelholm och Torsholma. Projektet behandlas i samband med den 

totalplan för skärgårdsvägarna som landstinget efterlyste i behandlingen av 

översikten av landskapets hushållning åren 1985-89 (Fu. bet. nr 18/ 1984-85), 

så att landstinget får möjlighet att ta slutlig ställning till projektet vid 

behandlingen av ordinarie årsstaten för år 1986. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget antar landskapsstyrelsens 

förslag till tredje tillägg till ordinarie års

staten för landskapet Åland under å.r 1985 

med följande ändringar. 
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INKOMSTER 

Avdelning 1 .!!.: 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS1NKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGlFTER 

Huvudtitel 24. 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

0.3. ENLIGT FÖRVAL TNINGSOMRÄDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

88. Aktieteckning i bolag (r). 

Huvudtitel 25. 

25. SOCIAL- OCH HÄLSOV ÄRDSAVDELNINGENS 

FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

02. INV ALIDV ÄRD 

50. Egentlig vård (f) 

Utgifternas totalbelopp 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Landskaps-

styr. 

förslag 

7.435.553 ------------------
7.435.553 

7.435.553 

7.485.553 

1.200 .000 ------------------

1.200 .000 

1.200.000 

944.553 --------------
92.553 

92.553 

7.485.553 

Finans 

utsk. 

förslag 

6.235.55.3 ------------------
6.235.553 

6.235.553 

6.285.553 

944.553 --------------
92.553 

92.553 

6.285.553 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. R. Jansson, v.ordf. O. Jansson samt 

ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


