
1978-79 Lt - Ls framst. nr 49 II tb - Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 25/1978-79 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1979. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets 

utlåtande. 

Utskottet som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, landskapsstyrelse

ledamoten Runar Wilen, finanschefen Åke Barnberg, landskapsagronomen Jan 

Karlsson, byråsekreteraren Lars-Ingmar Johansson, byggmästaren Alvar Dahl 

och brandchefen i Mariehamns stad,Hans Enberg,får anföra följande. 

Brandövningsstationen. De åtgärder för vilka redogöres i framställningen 

överensstämmer med uttalandet i finansutskottets betänkande över ordinarie 

årsstaten 1979 om ensamplanering av brandövningsstationenmed det kommunala 

brandväsendet vilket även omfattades av landstinget. Enligt utskottets upp

fattning skulle landskapsstyrelsens förslag innebära att behoven av brand

övningar såväl för det kommunala brandväsendet som sjöskolorna i stort 

kan tillgodoses. Det skulle vara till fördel om, förutom övningsverksam

heten, även alarmcentral och annan service för brandskyddet kunde samman

föras till en central plats i vilket avseende den föreslagna placeringen 

i verkstadsbyggnaden i Strandnäs synes lämplig. Utskottet omfattar sålunda 

landskapsstyrelsens framställning om vidare åtgärder enligt de föreslagna 

riktlinjerna. Detta förutsätter underhandlingar med i första hand staden. 
Då verkstadsbyggnaden i Strandnäs varit tilltänkt som skyddad verkstad 

fordras att även denna fråga löses i samma sammanhang. 

I anslutning till tidigare föreslagen placeringen av brandövningsstationen 

vid Jomala by planerades också en destruktionsanläggning för olja. Utskot

tet anser att också frågan om destruktionen av olja och gifter i landska

pet bör utredas och erforderliga åtgärder vidtagas. 

Detaljmotivering. 

22.05.09 Utredning om ekonomisk självstyrelse (r). 

Såsom första etapp har landskapsstyrelsen fattat beslut om en 

utredning angående de indirekta skatterna. Resultatet av denna 

sktiille ligga till grund för en bedömning om mera omfattande un

dersökningar för självstyrelselagsrevisionen. 

Utskottet konstaterar att väsentliga ändringar i fråga om 
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det finansiella systemet fordrar omfattande och djupgående undersökningar 

av både inkomster och utgifter. Dessa måste utföras med anlitande av möj

ligast god experthjälp och utskottet anser att de borde verkställas pa~allellt 

med den av landskapsstyrelsen föreslagna utredningen. 

23.21.83 Bostadslån (r). 

Utskottet anser det principellt riktigt att alla sökanden som 

fyller villkoren skall få bostadslån. För detta år föreligger 

ett betydligt större antal ansökningar än genomsnittet under 

de senaste åren. Utskottet anser det motiverat att öka anslaget 

som har en direkt effekt inte bara för sysselsättningen inom 

byggnadsbranschen utan även för näringslivet i allmänhet. Ut

skottet som i övrigt omfattar landskapsstyrelsens motivering 

föreslår att tilläggsanslaget höjes med 250.000 mark till 

1 miljon mark. 

27.12.75 Försöksväxthus i skärgården (r). 

Projektet innehåller förutom växthus en personalbostad, till 

växthuset ansluten servicebyggnad och redskapslider, väganslut

ning, vattenbassäng och en frysanläggning. De största kostna

derna hänför sig till autornatikutrustningen och VVS-installa

tionerna. 

De främsta uppgifterna för försöksväxthuset är att där kunna 

genomföra alternativa försök och experiment såväl ifråga om 

odlingsrnetoder som produkter. Odlarna skall kunna tillgodogöra 

sig erfarenheterna från de olika försöken utan att själva i dessa 

avseenden behöva ta alltför stora risker. Det är därför nödvändigt 

med största möjliga flexibilitet i anläggningen som fordrar en 

relativt avancerad teknisk utrustning. De största kostnaderna 

hänför sig också till denna del av projektet. De är en grundför

utsättning för att verksamheten skall kunna föras på en tidsen

lig nivå men också ge ett tillfredsställande utgångsläge med 

tanke på framtiden. 

Utskottet anser att satsningen på försöksväxthuset är viktig för 

deiåländska odlarna. De bör ges möjlighet att med stöd av försöks

verksarnheten förbättra och utöka odlingarna såväl i skärgården 

som på fasta Åland. Den relåtivt omfattande satsningen bör därför 

ses ur ett längre tidsperspektiv och är enligt utskottets upp

fattning nödvändig för att den planerade försöksverksarnheten skall 

fylla sin uppgift. Den borde även parallellt följas av åtgärder 

med sikte på nya och utökade marknader. 
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28.05.83 Lån för hamnanläggningar. 

Landskapsstyrelsen har i skrivelse till finansutskottet meddelat 

att beloppet i framställningen rätteligen bör vara 1,5 milj. 

mark. Utskottet har beaktat rättelsen i sifferstaten. 

Med hänvisning till ovanstående får finansutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsens förslag till tillägg till ordina

rie årsstaten för landskapet Aland under 

år 1979 med följande ändringar samt bemyn

diga landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erforderliga lån. 

INKCMSTER. 

Avdelning 14. Landskaps sty

relsens förslag 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKCMSTERNA 6.510.000 

03. Förskott på statsanslag för skatte,-
finansiell utjämning 6.510.900 

Inkomsternas totalbelopp 6.510.900 

UTGIFTER 

Huvudtitel 23 .. 

~~==~§kl~YQ~k~I~~~§=~QEY~kI~I~~§~~ 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTIONEN 

83. Bostadslån (r) 

Huvudtitel 28. 

~~==I~I~YQ~~I~~~§=~QEY~k~I~~§~~ 

1.000.000 

750.000 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån. 

05. HAMNBYGGNADSVERKSAMHETEN 1.000.000 

83. Lån för hamnanläggningar 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn den 7 maj 1979. 

1.000.000 

6.510.900 

På tµägnar: ~ 

sson 01tAA ----
enrik ~n 

sekreterare. 

Finansut

skottets 

förslag 

Z:Z~~Q=~QQ 

7.260.900 

7.260.900 

7.260.900 

1. 250.000 

1.000.000 

1.500.000 

1. 500.000 

7.260.900 

Närvarande i utskottet:ord . Mat sson, v.ordf. Wiklöf samt ledamöterna Elmer 
Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 
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beslut 
om antagande av första tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland 

under år 1979. 

Landstinget har på grundval avlandskåpsstywels€n.S framställning nr 49/1978-79 

II tb antagit följande första tillägg till 9rdinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1979. 
INKCMSTER. 

Avdelning · 14. 

*~==~J~§J~BJ~~§J~~~§I~B 

01. AVRÄKNINGS- CX::H FINANSIERINGSINKCl\1SfERNA 
03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

7.260.900 

UTGIFTER. 

Huvudtitel 22. 

~~==~§~§§I~~§~~ 

05. LANDSKAPSS1YRELSENS bVRIGA UTGIFTER 
09. Utredning om ekonomisk självstyrelse (r) 

Huvudtitel 23. 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSCMRADE ========================================= 

Afimilima byrån. 

03. POLISEN I JOMALA DISTRIKT 
71. Anskaffning av ny polisbåt 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

20. PLANLÄGGNINGS- CX::H BYGGNADSVÄSENDET 

75. Grundförbättringar (r) 

21. FRÄMJANDE AV BOSfADSPRODUKTIONEN 
61. Understöd för bostadsreparationer i energihushåll

ningssyfte (r) 

83. Bostadslån (r) 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSCMRADE ============================================== 
01. CENTRALFÖRVALTNING 

z:!,~~2=~~ 
7.2~0.900 

7.260.900 

*~=QQQ 
100.000 

100.000 

18.400 

18.400 

200.000 

200.000 

1.250.000 

250.000 

1.000.000 

~~=QQQ 

30.000 

1.1 
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Huvudtitel 28. 

~a~=I~l~~~~l~Q~~~=~~~y~~l~Q~~~ 
Tekniska byrån och sjötrafikbyrån. 

05. HAMNBYGGNADSVERKSAMHETEN 
83. Lån för hamn.anläggningar 

Utgifternas totalbelbpp 

7.260.900 
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