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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 22/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning ti!l 

landstinget med förslag till andra 

tillägg ti11 ordinarie årssta ten för 

landskapet Åland under år 1989. 

Landstinget har den 21 september 1989 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

framställningen. Utskottet, som i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson, 

trafikinspektören Ulf Lillie, t.f. kanslichefen Peter Lindbäck och internrevisorn 

Leif Linden, får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

UTGIFTER 

23 Ht. 09. MOTORFORDONSB YRJ\N 

23.09.77 Anläggande av halkövningsbana (R) 

Finansutskottet har erfarit att landskapsstyrelsen vid planeringen av 

halkövningsbanan anlitat en nordisk expert som rekommenderat den 

, .·föreslagna anläggningen. För att tåla slitage och andra påfrestningar 

rekommenderas ett omfattande markförstärkningsarbete vilket är orsa

ken till att ytterligare 200.000 mark erfordras. Finansutskottet anser 

med tanke på nödvändigheten av att halkövningar ingår i förarutbildnin

gen och den betydelse detta har för trafiksäkerheten att kostnaderna är 

godtagbara. 

Finansutskottet förutsätter att driften huvudsakligen finansieras med 

avg!fter och att administrationen av verksamheten vid halkövningsba

nan kan handhas av personalen vid motorfordonsbyrån utan en utökning 

av antalet tjänster. 

23. ÅLANDS TURISTHOTELL 

23.23.74 Grundreparationer (R) 

Av framställningen framgår att landskapsstyrelsen har för avsikt att 

föreslå en ändring av hyreskontraktet så att hyresnivån höjs med minst 

, 500.000 mark p.g.a. den standardhöjning som åstadkoms genom den 

föreslagna reparationen. Utskottet vill för sin del framhålla vikten av 

att sådana förhandlingar omedelbart inleds. 



26 Ht. 27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27 .54 Understöd ät föreningen Norden 

:\' 

28 Ht. 

. Utskottet har noterat föreningen Nordens problem att anskaffa hyres-

bostäqer ät "nordjobbarna'' i Mariehamn och anser därför att föreningen 

bör uppmanas att i framtiden undersöka möjligheterna att utnyttja 

skolbyggnader och elevinternat som står tomma under sommarmånader

na för att på så sätt nedbringa kostnaderna för båda parterna. 

02. VÄGAR 

28.02.31 :(...andskapsunderstöd för·underhåll av kommunalvägar (F) 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag att 30.000 mark 

skulle få användas som bidrag till en färjförare för trafiken över 

Ängösund. 

Ledamoten Olof Salmen har anmält avvikande åsikt eftersom han anser 

att anslaget borde ha ökats med 50.000' mark för att dessutom möjliggö- · 

ra stöd fullt ut ät Geta kommun för färjkostnaderna Baliö:.Isaksö. 

Vad gäller landskapsstöd till kommuner som upprätthåller farjtrafik vill 

.utskottet i övrigt hänvisa , till sitt utlä tande över trafikplanen för 

l(lndskapet Åland åren 1990--2000 (Fu bet.nr 21/1988-89). 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

.C::r 

· att Landstinget antar. förslaget till 

:'-''': andra tillägg till' ordinarie årsstaten 

för landskapet Åfänd' under är 1989. 

Mariehamn den 22 september 1989 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordföranqe 

·t· 

· Elisabeth Nauder 
sekreterare: 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 


