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FINANSUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 2/1981-82 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till
ordinarie årsstat för landskapet .Aland under iir
1982 jämte tillägg.
Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande.
Utskottet har i ärendet hört talmannen Olof Jansson, lantrådet Folke Woivalin, landskapsstyrelseledamötema Gunnevi Nordman, Olof Salmen och May
Flodin, kanslichefen Gwmar Jansson, avtals- och lönechefen Jörgen Erlund,
vikarierande finanschefen Dan Eriksson, socialchefen Bengt Linde, landskapsläkaren Birger Strande11, landskapsveterinären Rolf Ve1mström, chefläkaren
vid Alands centralsjukhus Peter Wahlberg, kemisten Sten-Anders Carlsson,
överläkarna Marketta Nyman och Kaj Keltti, utbildnip,gschefen Börje Karlsson, skolinspektörerna Börje Lång och Erik Skrifvars, yrkesutbildningsinspektören Jan-Erik Akerfelt, landskapsantikvarien Stig Dreijer, t.f.
rektor för Al ands sj <:fartsläroverk Lennart Fredriksson, ordföranden i styrelsen för Alands hotell- och restaurangskola Gunnar Lemqvist, näringschefen Tor Mattsson, landskapsagronomen Göthe Larpes, miljövårdsintendcntcn
Håkan Kulves, byråchefen Ralf Johansson, ingenjören Bror Johansson~före
ståndaren för Alands försöksstation Ulla Boman, överingenjören Anders
Lindholm, byråingenjören Göran Holmberg, ordföranden i styrelsen för ,L\lands
folkhälsoförbund Fredrik Mattsson och sekreteraren i Alands Golfklubb
Torbjön1 Eliasson. Utskottet har vidare besökt Kastelholm samt Tosarby
Hcmslöjdscentrum och därvid hört ordföranden i Alands Hemslöjdsförening
Jarl Lindqvist och hemslöj dskonsulenten Cari ta Ren11ner. Utskottet har där~~
till hållit ett gemensamt sammanträde med kanslikorn:missionen.
Utskottet har ti 11 sitt fö-rfogande haft de olika förval tri.ingsenheernns ludgctiiskanden. vilka utgjort
grund vid utarbetande av landskapsstyrelsens
framställning. I allmänhet har utskottet ansett det vara tillfyllest att
såsom sakkwmiga höra vid landskapets centrala ämbetsverk inom vederbörande område ansvarig föredragande, i första hand avdelningscheferna.
Landskapsstyrelsens framställning med tillägg till årsstaten har inarbetats i utskottets förslag till ändringar i sifferstaten.
I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner.

Vtm K."G,Fagerholrns m.
finansmotion om att i ordinarie årsstaten för
1982 anslaget under 28,02.77 höjes med 400.000 mark för fortsatt utbyggnad och förbättring av vägen Kvambo-Långsbergsöda i Sal tvik. (Mot.nr 1.5/
1981-82).
Ltm Tage Bomans m,f1. fjnansmotion om <itt i ordirnrie i'irsst<itcn för 1082
anslaget under 28.02.77 höjes med 200.000 mark för ombyggnads av landsvägen Markusböle-Pålsböle i Finström. (Mot.nr 16/1981-82).
Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för år 1982
anvisas 150.000 mark för ytbehandling på vissa avsnitt av vägen BjärströmMarukusböle i Finström. (Mot.nr 17/1981-82).
Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för år 1982
anvisas 400.000 mark för reparation av bryggcu1 i Bartsgårda, Finström.
(Mot.nr 18/1981-82).
Ltl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
under 21.02.29 anvisas 15.000 mark för distribution av ''Vårt landsting"
till alla åländska hushåll. (Mot.nr 19/1981-82).
Ltl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstatcn för l 982
under 25.10.29 anvisas 5.000 mark för annonsering om bostadsbidragsfönnäncr.
(Mot.nr 20/1981-82).
Ltrn Sune Carlssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
under 23.01.29 anvisas 10.000 mark för att hos patent- och registerstyrelsen abonnera mikrofilmat handelsregister. (Mot.nr 21/1981-82).
Ltm Sune Carlssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
Mslaget 27.25.42, Landskapsunderstöd för byggande av srnåbåtsharnnar, höjs
med 200.000 mark. (Mot.nr 22/1981-82).
Mirjam tfuergs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
under 25.10.01 anslås 50.000 mark för inrättande av en befattning som
specialsköterska vid centralsjukhusets an.restesiavdelning, (Mot .nr 23/
1981-92).
Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
under 28.02.15, Underhål1 av landsvägar och bygdevägar, anvisas 300.000
mark för vägen Asgårda-Hamnsm1det i Saltvik. (Mot.nr 24/1981-82).
Ltm Bert Häggblorns finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982 ans1 ag;
under 26. 26. 51 punkt 5, för idrotts resor utanför Lmdskapet ökas med 50, 000
mark. (Mot.nr 25/19&1-82).
Vtm K.-G.Fagerholms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
under 26.27.50 anvisas 20.000 mark för utredning angående lämplig lokal
för musik- och teaterframföranden. (Mot.nr 26/1981-82).
Ltm Olof M. Janssons m.fl,finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
anslaget lmder 28. 01. 28 ökas med 5. 000 mark till 25, 000 mark för projektering
av färjförbindelse mellan Hammarland och Geta. (Mot ,nr 27 /1981-82),
Ltm Erik Bergs m. f1. finansmotion om att i ordinarie års staten för 1982 w1dcr
28.02.78 anslås 250.000 mark för projektering och kostnadsberäkning av väg~
förbindelse Torsholma-Lappo i Brändö, (Mot.nr 28/1981-82),
Ltm Knut Mattssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1982
lmder 28.02.78 anvisas 100.00 mark för undersökning och kostnadsberäkning
av bro över Prästö Slmd. (Mot.nr 29/1981-82).

Motionerna berörs närmare

i

detaljmotiveringen,

Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande dels över de
under 26.27.50 upptagna anslagen för främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd ti11 kulturella org~udsationer och dels

;iv·-

seende principiella synpunkter om det i landskapsstyrelsens allmänna motivering under rubriken "Radio- och televisionsverksamheten" på sid, V ingående uttalandet. Kulturutskottets utlåtande bifogas betänkandet. Finansutskottet omfattar för sin del de av kulturutskottet framförda sy11pw1kterna, som inte föranlett någon ändring i sifferstaten.
I fråga om radio- och televisionsverksarnheten innebär framställningen en
viss omprioritering såtillvida att åtgärder i första skedet skulle vidtas
för att förbättra hörbarheten av ljudradioprogrammen från Sverige. Under
23.01.70 anslås 350.000 mark för reläöverföring via Smedsbölesändaren.
Landskapsstyrelsen har också under 26. 27. SO fonnulerat en allmän målsättning för den åländska kulturpolitiken. Utskottet anser det riktigt
att den allmänna inriktningen inom olika verksamhetsområden kan anges
även i budgetsammanhang, vilket utskottet även framhållit i betänkandet
rörande den övergripande målsättningen för samhällsutvecklingen i landskapet. I den nu framförda målsättningen för kulturpolitiken anges bLao
att förverkligandet skall ske oberoende av ekonomiska faktorer. Utskottet
ifrågasätter dock de realistiska möjligheterna att förverkligandet skall
kwma ske helt oberoende av ekonomiska hänsyn. Då landskapsstyrelsen planerar att inom en nära framtid framlägga förslag till en kulturlag räk~
nar utskottet med att målsättningsfonnuleringen underkastas en nännare
diskussion även i nu berört avseende.
Nordiskt
samarbete.
-------Det nordiska samarbetet och beredningen av hithörande frågor för AJ:1nds
del berörs i lai1dskapsstyrelsens framställning närmast med anledning av
kansliko:mmissionens förslag om att vid landstinget tillsätta en utskottssekreterare, vilken även skulle handlägga frågor inom det nordiska samarbetet. I framställningen anges att förenämnda tjänst skulle inrättas
från och med den 1. 3 1982, Utskottet konstaterar att anslag för tjänsten föreligger för hela finansåret och att kanslikomrnissionen, efter det
instruktionen för tjänsten godkänts av landstinget, lcdiganslagit densamma under fönitsättning att föreslaget anslag blir godkänt.
Utskottet vill för sin del framhålla vikten av att de åländska insatserna

på olika

inom det

samarbetet sker enligt enhetliga linjer.

Av betydelse är därvid också att vid beredningen på det lokala planet landska·,
pets

företrädare gemensamt kan utnyttja tillgängliga resurser. Utskottet

förutsätter därför att Ic:mdskapsstyYelsen och berörcfa organ inom l:mdstL1.get - självstyrelsepoli tiska nälTU1den och kan_slikommissionen - närmare faststii l
ler utskottssekreterarens arbetsuppgifter i fråga om de ärenden som är
att hänföra till Alands representation inom det nordiska samarbetet. Såsom en vidare utveckling av frågan och för att förbättra landstingsmännens
möjligheter att följa med verksamheten vore det motiverat med ett program
som närmare beskriver fonnern_a för den åländska representationen.
Vården av långtidspatienter,
Utskottet har vid behandlingen av ärenden inom vårdsektorn konstaterat att
antalet platser för låilgvårdspatienter i landskapet är oti1lräcklig:i. Bristen på sådana platser beräknas uppgå till minst 30. Detta leder bl.a. till
att ett antal platser vid Alands centralsjukhus upptas av långvårdspatienter. Oaktat beläggningen vid sjukhuset totalt sett är låg innebär förhållandet att avdelningarna tidvis är överbelagda. Om antalet långvårdspatienter ytterligare ökar kan detta i sin tur leda till olägenheter inom akutvården. Det vore därför angeläget att landskapsstyrelsen och berörda instanser förbereder åtgärder för att häva bristen på vårdplatser för långtidspatienter.
Alands hotell

och restaurangskola med hotell Arkipelag.

Landskapsstyrelsen redogör i framställningen för sin instä11ning ti 11 1ag-,
stiftningen om Alands hotell- och restaurangskola och för det praktisk:i
utfallet av verksamheten inom den nuvarande fonnen. Landskapsstyrelsen
anför

att inga ändringar av lagstiftningen är motiverad:: och att nödiga

preciseringar av smnarbctct och förhållandet mellan yrkcsunclcrvisningen
och senriceverksarnheten är under

berednin~,

Utskottet har för sin de] i detta skede inga invändning[l r mot de

~1v

l :md-

skapsstyrelsen framförda argumenteIL Utskottet vill emellertid betona att
lagstiftningen bör fullföljas genom reglementen och erforderliga föreskrifter. I sarrnnanhanget bör särskilt uppmärksarrnnas

att, såsom lagstift-

ningen fön1tsätter, förhållandet mellan skola och rörelse regleras så att
samarbetet framdeles kan fungera friktionsfritt. Det är enligt utskottets
mening viktigt att målsättningen vid sammanförandet av skolan och rörelsen
i hotell Arkipelag fullföljes, dov,s. att samarbetet inom hotellfastigheten
skulle vara äznad att gagna båda parter.

Utskottet har vid besök i Al ands hemslöj els förenings Lmdervisningslokal iteter i Tosarby, Sund diskuterat undervisningen och verksamheten inom
hemslöjdssektorn på Aland. Utskottet har därvid utgått ifrån att hemslöj~
den, med en given plats i det åländska sarnhä llct,. kunde utivcck1.'.ls m<xl en
större betoning av den yrkesmässiga sidan. På sikt skulle den kunna göras
till en näringsgren som kan sysselsätta personer både på helt- och deltid,
t.ex. inom souvenirtillverkning. För att i detta avseende nå resultat
borde undervisningen ske enligt riktlinjer som avser målinriktade kurser
och produktion av hemslöjdsalster kombinerat med rådgivning och materialservice san1t försäljning. Utskottet förutsätter att landskaps styrelsen
som övervakande och anslagsbeviljande myndighet samt genom landskapets
engagemang i Ab Fäktargubben skall ha möjlighet att i dessa syften vidta
erforderliga åtgärder. Det finns också anledning att gransket den lagstiftning frän år 1943 som nu reglerar hemslöjdsundervisningen. Inom förvaltningen sker handläggningen - beroende på ärendets huvudsakliga karaktär
av undervisning eller näring - inom olika avdelningar av centrala ämbetsverket. Ur praktisk synpunkt är det inte motiverat att dra någon skarp
gräns mellan de olika delarna inom hemslöjden.
Mot denna bakgrund finner utskottet det motiverat att efterlysa såväl en
översyn av lagstiftningen som ett sammanförande av hemslöjdsärendenas
handläggning till en och samma avdelning inom centrala ämbetsverket.
Enligt utskottets uppfattning bör en aktiv insats kunna bidra till en al 1 ·~
män aktivering på hemslöjdsområdet och en ofta efterlyst ökning av andelen
åländska produkter inom souvenirförsäljningen.
Vägplanering.
I sitt betänkande över årsstaten för 1981 berörde finansutskottet behovet
av långtidsplanering och planmässighet även i fråga om de vägprojekt som
inte direkt frmngår ur årsstatens motivering. En sådan plan skulle inte
bara vara vägledande för behandlingen i lCllldstingct uton också v;ira moti~
verad såsom information till kommuner och berörd allmänhet. Av samma orsaker bör landstinget i form av en bilaga redan i samband med budgeten
få del av ytbehandlingsplanerna. Ovriga vägarbeten och -projekt bör presenteras i samband med de översiktliga femårsplanerna. Landstinget och finansutskottet skulle dänned kunna få en helhetsbild och underlag för bedömning
av prioritetsordningen för de enskilda projekt som anhängiggöres genom
finansmotioner.

Landskapsstyrelsen anger i budgetframställningens allmänna motivering,
liksom under moment 28, 04. 21, motiverade kostnadsramar för färjhållningen w1der 1982. Utskottet har för sin del omfattat framställningens
förslug. Utskottet förutsätter att den angivna niv<ln inte skall för:mleda tilläggskostnader annat än då detta orsakas av oförutsedda händelser,
Inom de angivna ramarna bör tillåtas en flexibel trafikhållning så att
eventuellt motiverade utökningar skall balanseras av motsvarande sparåtgärder. Allmänt sett bör sparåtgärderna inte drabba enskilda linjer
men det kan finnas anledning att särskilt granska sparmöjlighetema genom
säsongmässigt minskad trafik och :irrlragning av turer med svag trafik.
Transportstöde~.

Landskapsstyrelsen har i budgetframställningen under 27, 02. 52, Stöd till
varutransporter mellan riket och Aland, hänvisat till landstingets beslut
vid behandlingen av årsstaten för 198'1,Enligt detta skall

självstyrelse~

politiska nämndens utlåtande inhämtas im1an det i årsstaten upptagna
anslaget utnyttjas.
Finansutskottet har tagit del av självstyrelsepolitiska nämndens ut1åtandc
till landskapsstyrelsen. Nämnden hänvisar till det förhållandet att

an~

slag för samma ändamål nu firms upptaget såväl i landskapets ordinarie
årsstat som i riksbudgeten, Detta anses inte förenligt med de principer
som bör gälla i fråga om uppgiftsfördelningen mellan riket och landskapet.
Därför bör eftersträvas en uppdelning baserad på behörighetsområde,

Närm1~

den konstaterar också att såväl landskapsstyrelsen som vederbörande

riks~

organ tidigare utgått ifrån att stödformen i sin helhet är att hänföra
till rikets kompetensområde. Nämnden anför att frågan inte underkastats
grundligare analys men anger som sin allmänna uppfattning att flera

sy11~

pw1kter talar för att ärendet såväl beträffande budgetering som verkstäl ·~
lighet borde anförtros landskapets organ. Mot bakgYW1den av tidigare dis»
kussioner skulle ärendets övorföro.nde till landskapet förutsätta un<lcrhandlingar med riksrnyndighetenrn. Nämnden anser också att sådana under-·
handlingar bör upptas mellan landskapsstyrelsen och vederbörande riksorgan. Slutligen efterlyses ett klarläggande från landskapsstyrelsens sida
beträffande handlingsgYW1dema för anslagets utnyttjande.
Utskottet har för sin del noterat nämndens ställningstagande och emotser
att resultatet av de äskade underhm1dlingarna och av landskapsstyrelsen
framlagda handlingaltemativ skall kunna presenteras landstinget redan
inom marssessionen.

INKOMSTER.

12 Avd.
12.23.23

23. KANSLIAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE

Turisthotellets inkomster.
På momentet förs olika slag av fastighetsinkomster både från
skolverksamheten och hotellrörelsen. En bättre överskådlighet kan nås om turisthotellets inkomster så långt
möjligt
~föres under ett moment samt specificeras med hänsyn till källa och inkomstslag.

14 Avd.

01 AVRAKNINGS- OCH FINANSIERINGSINK0!\1STER

14.01.03

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning.
De ;1v utskottet pi1 utgi ftssicfrm förcsL!gn:1 tindi-ing:1111:1 hnr

på inkomstsidan under detta moment justerats med beaktande
härav.
UTGIFTER.

21 Ht.

02. LANDSTINGETS KANSLI

21.02.01

~ öningar__lQ.

Beträffande förslaget till den nya tjänsten som e.o. utskottssekreterare vid landstinget hänvisas till betänbndets allmänna motivering.
21. 02. 29

Ovriga konsumtionsutgifter (f).
Ltl Barbro Sundbacks finansmotion nr

981 ~82.

I finansmotionen föreslås anslaget höjt med

5.000 mark för

distribution av landstingets informationsskrift "Vårt
landsting" till samtliga åläntlska hushåll.

'Vårt landstingn som avs:;satt utges 3-4 gånger per år har i
den första utgåv~m 1981 tryckts i 2.500 exemplar. Distributionen har kanaliserats till olika institutioner, och inrättningar och bibliotek. Informationen beräknas dänned konuna
ett stort antal medborgare till del. Kostnaderna för en gratis
publikation till samtliga hushåll har bedömts som jämförelsevis höga i förhållande till infonnationseffekten. Enligt
utskottet har kanslikommissionen möjligheter att på grundval
av erfarenheten1a från det första utgivningsåret överväga en
ändring av distributionen och i så fall föreslå erforderliga
anslag i årsstaten för 1983. Utskottet föreslår sålunda att

finansmotionen förkastas men utgår ifrån att ans] aget skall

vara tillfyllest om nvårt landsting" när det gäller infonnation i ärenden av större bärvidd, t.ex, självstyrelselagsrevi··
sionen, även tmder löpande finai1sår kan distribueras till s;1mtl iga hushåll .
23 Ht.

01. CENTRALFORVALTNING

23.01.29

Ovtiga könsumtionsutgifter (f).
Ltm Sill1e Carlssons finansmotion nt 21/1981-82.
I finansmotionen föreslås 10. 000 mark för att till landskapsstyrelsen abonnera på mikrofilmat handelsregister från patentoch registerstyrelsen.
Genom en ändring av handelsregisterförordningen kommer kopior
från handelsregistret_att i form av mikrofilmkopior distribue:r:eg1ster
ras till de lokala/rnyndigheterna. Det äskade mikrofilmregistret kommer därför att vara tillgängligt hos häradsskrivaren på
Aland, vilket utskottet anser tillfyllest. Finansmotionen föreslås därför förkastad.

AV BOSTADSPRODUKTION

23 Ht.

21.

23. 21.8.3

Bostadslån (r).
I motiveringen till ärsstatcn för 1981 angavs ett visst
belopp som bostadslån för återflyttare. Den härför avdelade
surmnan kunde sökas oberoende av de för bostadslånen i övrigt
gällande ansökningstideTila. Utskottet föTutsätter att landskapsstyrelsen vid lånebeviljningen skall följa samma riktlinjer som under 1981, åtminstone så att återflyttare skall vara
berättigade att söka och få lån under hela året utan att vara
bundna vid den allmä1ma ansökningstiden.

23 Ht.
23.40.19

40, R\JLIGT FORVALTI'1'INGSOMRADE ICKE FORDELADE UTGIFTER

FRA~1JANDE

Atmonser och tryckningskostnader (f) .
Landskapsstyrelsen framhåller i motiveringen som sin avsikt
att genom rationaliseringar förbättra informationen till allmänheten genom annonsering i fleTa medier. Utskottet tyder uttalandet så,att'flera medier 1 innebär på Aland utkommande tidningar av dagstidningskaraktär.

25 Ht.

01. CENTRALFDRVALTNING

25.01.29

Ovriga

konslimtionsutgifter.~

Ltl Barbro Sundbacks finansmotion nr 20/1981.;..82.

I finansmotionen äskas 5. 000 mark för annonsering om bostads~
bidragsfönnåner.
Utskottet konstaterar att vissa svårigheter föreligger när det
gäller information om sociala förmåner. Annonsering
bedöms
i .allmänhet inte nå fram till
berörda personer. Den bästa
effekten i dessa fall nås genom andra kanaler, närmast kommunala tjänstemän och -organ.

Utskottet omfattar som sådant syftemåJet med motionen. Däremot
kan ifrågasättas om det föreslagna tillvägagångssättet ger
önskat resultat. Utskottet vill därför,med förkastande av motionen,hemställa att landskapsstyrelsen och dess social- och
hälsovårdsavdelning genom ökad upplysning och information till
kormnunema och de lokala tjänstemännen intensifierar upplysningen om de sociala förmånen1a inklusive de som gäller bostadsbidrag.
25 Ht.
25.10.01

10. ALANDS CENTHALSJUKHUS
·Avlön:ingar (f) .
Ltl Mirjam Obergs finansmotion nr 23/1981-82.
I finansmotionen föreslås 50.000 mark för inrättande ov en
specialsjukskötarbefattning vid anestesiavdelning för att
möjliggöra smärtlindring vid förlossning.
Smärtlindring vid förlossning genom s.k, epidural blockad är
en åtgärd som skall utföras av anestesiläkare. Tillämpningen
av sådant smärtlindringsförfarande fordrar specialutbildad
såväl läkare som sjukskö:tarpersonal. Vid anestesiavdelningen
har för närvarande endast överläkaren den erforderliga specialutbildningen.
l detta nu utförs epidural blockad därför endast då denna är betingad av medicinska skäl. Ett allmänt införande av åtgärden vid förlossningar beräknas omfatta 30-40
fall årligen. Erforderlig läkarkapacitet beräknas inte stå
till buds förrän i slutet av 1982.
För att tillgodose behovet av specialskötare för den smärtfria förlossningen har sjuk.husstyrelsen i sin långtidsplan
förutsatt sammanlagt tre tjänster med de första nyanställningarna 1983,
I fråga om de specialutbildade sjukskötaTila fordrar införandet av den nya behandlingsfonnen viss

, Även den nuvarande person,alen behöver
inskolning och tid

eventuell specialisering. Utskottet

ansett att införandet av den föreslagna metoden för
smärtfri förlossning är helt motiverad. MRjoritetcn konst0terar att behandlingsmetodens införande fordrar viss tid
för förberedelser. Med beaktande härav och sjukhusets helhetsplanering är det inte möjligt att kunna påräkna en meningsfull verksamhet förrän tidigast i slutet av år 1982.
Utskottet kommer därför att i långtidsbudgeten uppta den

nu föreslagna tjänsten och förorda dess inrättande frän
början av 1983, Utskottet för~slår därför förkastande av
finansmotionen.
Minoriteten (ledamöterna Roclmar Söderlw1d och Torvald Söder1W1d) är av annan menLng och förordar godkännande av finansmotionen.
25.10.70

M.skaffn:ing·av inventarier (r).
För att bibehålla nivån i fråga om anslaget i enlighet med
den av landskapsstyrelsen omfattade långtidsplanen föreslås
anslaget höjt med 150,000 mark vilket,enligt utskottets
uppfattning, germöjlighet
till utbyte av sjukhusets automatiska analysator för

25 Ht.
25.20.32

en förhållandevis låg kostnad.

20, KClMVIlJNAL HALSO- OCH VETERINARVAPJJ
Landskapsunderstöd för. komrtn:ni,alveterrnärers avl_öningar(f),
Enligt vad utskottet erfarit för:eligger olika uppfattningar
mellan landskapsstyrelsen och folkhälsoförbtmdet ifråga om
formen och uppgiftem_a för den i framställningen nämnda veterinärtjänsten. Innan anslaget får utnyttjas för bidrag till
ifrågavar311de tjänst bör föreligga en överenskorro~else som omfattas av berörda parter. Utskottets uppfattning har inte föranlett någon ändring av a11slagsbeloppet,

26 Ht.
26.06.01

06. ALANDS SJöMANSSKOLA
Avlöningar (f) .
Såsom rättelse av den i framställningens motivering angivna
tidpW1kten för inrättande av en e.o.befattning som städare
antecknas frän utskottets sida den 1.3 1982.

26 Ht.
26.26.51

26. UNGDOMS- OGI IDROTTSVERKSAMHET
llil.detstödjru1de av idrott och fysisk fostran (r).
Ltm Bert Häggbloms finansmotion nr 25/1981-82.

I

50,

ma

utökning av den

tn:idc1· rnr jJrnttsrcsor
som :1vscr mc
del av :mc,j:
landskapet. Utskottet konstaterar såsom tidigare

att kostnaderna för resor utgör en betydande post i de
åländska idrottsorg,misationernas ekonomi. För att åtminstone
bibehålla den nuvarande nivån bör de åländska idrottsmännen
och -lagen ges möjligheter att delta i tävlingar och seriesystem med konkurrens på nationell och i vissa fall internationell nivå. Med hänsyn härtill och med beaktande av de
omfördelningar som riksdagens statsutskott föreslagit i statsförslaget för 1982 anser utskottet en höjning bcrättiguJ och
föreslår, med godkännande av finansmotionen nr 25, att anslaget ökas med 50.000 mark.
2b Ht.

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER

26. 27. 50

_f_rämjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt
kulturella organisationer (r).
Vtm K.-G.Fagerholms finansmotion nr 26/1981-82.
Ifråga om den i landskapsstyrelsens motivering angivna kulturpolitiska målsättningen hänvisar utskottet till betänkandets
allmänna motivering. I finansmotionen nr 26 äskas utredning
ifråga om behovet av en lämplig lokal för musik- och teaterframföranden.
Då det är angeläget att kunna tillgodose de i f inansmotioncn
aktualiserade behoven omfattar utskottet förslaget om en utredning. I första hand borde en inventering ske med klarläggande av nu förefintligalokalers lämplighet för olika slag av
musik- och teaterframföranden och möj lighcter

att avhjäJ pa

bristerna, Utskottet noterar att staden för 1982 anslagit medc1
för ombyggnad av stadshusets scen,, vilket korrnncr att im1cbä ra
en avsevärd förbättring för teatersidan.
Utskottet anser att grundläggande inventeringar och utredningar
bör kunna utföras av utbildningsavdelningen på tjänstens vägnar,
vid behov med bistånd av korrnnunala myndigheter. I den mån uppgiften kräver kostnader i fråga om sakkunnigutlåtanden och dyl.,
bör de under momentet till 1andskapsstyre1sens disposition ställda medlen kunna utnyttjas. I motionen äskat särskilt anslag
föreslås därför förkastat.
26 Ht.

33. KASTELHOLMS FORNMINNESO.\ffiADE

26.33.13

Underhålls- ooh restaureringsarbetcn. (r)'
I tillägget till landskapsstyrelsens framställning under dett:1

moment upptagna beloppet om 1,6

, mark har intagits

1

finansutskottets förs Jag til 1 ändringar i sifferstaten.

Utskottet har omfattat den i tilläggsframställningen anförda
motiveringen. Det av landskapsstyrelsen åberopade avtalet med
f ångvårdsavdelningen fön1 tsä t ter att servicebyggnaden skal 1
färdigställas senast till sonunarsäsongen 1983. En annan fördel
med det föreslagna förfaringssättet är att arbetsstyrkan nu
i ett tidigare skede kan överföras till de egentliga restaureringsarbetena på Kastelholms slott. Ytterligare kan betonas
att förslaget avses ge fullgoda garantier för servicebyggnadens färdigställande inom utsatt tid.
27 Ht.
27.02.52

27 Ht.
27.12.71

27 Ht.
27.13.75

02. N.ARINGSLIVETS FRJ\MJANDE

Stöd till varutransporter rriellan riket och Aland (r).
Frågan berörs närnEre i betänkandets allrnä.nna motivering.
12. FORSOKSVERKSAMHETEN

Anskaffning· av inventarier och maskiner - växthuset i Brändö.
I landskapsstyrelsens framställning ingår anskaffningarna
specificerade. Utskottet ifrågasätter nödvändigheten av en
sådan detaljutformning.
Utskottet anser
det därför riktigt att landskapsstyrelsen i samråd med den
ansvariga ledningen för växthuset skall ha rätt till omdisponeringar inom ramen för momentets totalbelopp.
13, SKOLLAGENHETEN JQ\fALA GARD

Uppgörande av byggnadsplail och projektering av avloppsanläggning
(r).

Enligt utskottets uppfattnin.g är det motiverat att vid planeringen ta hänsyn till de byggnadsområden som befinner sig utanför
det landskapsägda området, I detta avseende bör landskapssty~
relsen med kommunala myndigheter uppta förhandlingar som siktar
till möjligheter att till avloppsanläggningen kwma ansluta
bosättningen nmt Jomala gård.
27

Ht.

27.25.40

25. TURISMEN
Turismens främjande (r).
2. Tu~istprojekt.
Utskottet har granskat de i landskapsstyrelsens framställning
föreslagna projektet med golfbana på Kastelholms kungsgård.
Grm1skningen har i första hand avsett de aspekter som i ärendet

km1

anföras ifråga om jordbruk, kulturhistoria och arkeologi

samt miljö, Även den finansiella sidan har berörts vid behandlingen i utskottet.
Landstinget har på grW1dval av en hcmstii11ningsmotion (nr 19/
1979-80) den 18.2 1980 hemställt hos landskapsstyrelsen om
uppgörande av en dispositionsplan för Kastelholms gård, varvid
skulle beaktas att ett lärrpligt markområde reserveras för anläggning av en golfbana med tillhörande anläggningar.
Enligt direktiven i hemställningsmotionen och dess motivering
har landskapsstyrelsen låtit uppgöra en ny dispositionsplan
- nr II - för Kastelholmsområdet. De skisser över golfbanan
som nu presenterats utskottet utgör ett något reviderat alternativ i jämförelse med det i dispositionsplanen ingående förslaget. Golfbanan är ,placerad i stort söder om gårdsbyggnaderna ned mot slottssundet och kommer att uppta c. 21 ha av gårdens åkermark.
Utskottets majoritet (ordf. Rolf Carlson samt ledamöterna
Torvald Söderlund och Elmer Jansson) anser att nu föreliggande förslag
-splittrar ägoTila och minskar i väsentlig mån möjligheterna
att på gården bedriva ett rationellt jordbruk,
- innebär att ur kulturhistorisk och arkeologisk synpunkt värdefullt område· förstörs,
- är miljömässigt oförenligt med anslutande områden och Kastelholms slottsnlin.
Mot bakgrunden av landstingets tidigare ställningstagande för
en golfbana anser majoriteten att a11.nan landskapsägd mark möjligen:1kan ställas till förfogande för ett golfbaneprojekt.

Minoriteten (v.ordf. Roger Jansson och ledamoten Rodmar Söderlund) har anmält avvikande åsikt, v-.ordf. Jansson i särskild
till betänkandet ansluten skriftlig reservation.
Utskottets beslut innebär att momentet minskats med 500.000 mark.

27.25,42

b~9skapsunderstöd

för byggande av småbåtshamnar (r) .

Ltm Sune Carlssons m.fL finansmotion nr 2

981-82 .

I finansmotionen äskas 200.000 mark för i motionens motive-

ring nämr1<l utbyggnad av Jl.ländska Segelsä11skapcts gästh;imn
i stadens västerhamn.
Utskottet konstaterar att anslaget är oförändrat medan samtidigt det ökande antalet fritidsbåtar ställer stora krav
på en utbyggnad av gästhamnar såväl på fasta Aland som i
skärgården och utskottet har därför godkänt motionen såtillvida att anslaget höjts med 100. 000 nw rk.
28 Ht.
28.01.28

01. CENTRALFORVALTNING
Till landskapsstyrelsens disposition.
Ltm Olof M. Janssons ril. fl. finansmotion nr 27 /198 ·1-82.
I finansmotionen äskas anslag för projektering av färjförbindelse Hammarland-Geta.
I en tidigare hemställningsmotion (nr 3/1976-77) har äskats
åtgärder för planering av en fast vägförbindelse frå.n norra
Hammarland till Snäckö, Geta, d.v.s. samma trafikled för vilken nu begäres projekteringsanslag. Vid behandlingen av hemställningsmotionen framhöll finansutskottet att vägprojektet
mrav betydande storleksordning och att det därför inte ansågs
realistiskt att beakta förslaget eller vidta direkta planeringsåtgärder innan 1 då redan beslutade>andra projekt hunnit
något längre. Utskottet ansåg sakenligt att projektet och dess
upptagande i .långtidsplanen hmde övervägas först i ett senare skede
och hade därför inte prövat behovet eller utrett kostnadsfrågan.
Utskottet konstaterar nu att situationen inte har förändrats
i fråga om den ekonomiska sidan. Den föreslagna traf ikförbindelsen kan ha en viss betydelse för lokal trafiken och skulle
också vara attraktiv som turistled. Under rådande förhållanden och då, enligt utskottets uppfattning, andra angelägna
projekt fortfarande är aktuella föreslår utskottet förkastande
av finansmotionen.

28 Ht.
28.02.15

02. VÄGAR
Underhåll av landsvägar och bygdevägar (f),
Ltril Bert Häggbloms ril.fl.finansrilotion nr 24/1981-82.
I finansmotionen äskas 300.000 mark för vägen Asgårda-Hamn-

5sundet.
Den ifrågavarande vägsträckan har nyligen klassificerats som
landsväg mot tidigare bygdeväg. Vägförbättringsarbeten har
påbörjats men de begränsade medlen medger a rbctcn cncfo st ct ;1ppvis. Enligt utskottet bör förbättringarna kunna ske i snabbare takt även inom ramen för dem av utskottet efterlysta totalplaneringen. Med beaktande av storleken av det under momentet
upptagna anslaget har utskottet inte ansett en förhöjning möjlig och föreslår förkastande av motionen.
28.02.17

Reparation och wl.derhåll av bryggor (r).
Ltm Tage Bomans m.fl.finansmötion nr 18/1981-82.
I finansmotionen äskas 400. 000 mark för rcpanition av Bartsgårda brygga i Finström. Bryggan i Bartsgårda utnyttjas fortbl .a. transpor't av
farande livligt för/Produkter med anknytning till jordbruket.
Enligt utskottets bedönming kommer dess bety~else som lastningsoch lossningsplats att bestå även framdeles. Bryggan är emellertid i behov av snar reparation och utskottet omfattar till
denna del syftet med motionen. I fråga om äganderättsförhållandena och landskapets rättigheter respektive skyldigheter i
fråga om bryggan och anslutande område föreligger vissa oklarheter. Innan anslag beviljas och egentliga reparations<1rbetcn
vidtar bör därför nänmda förhållanden klarläggas.
Utskottet föreslår därför förkastande av finansmotionen men hemställer samtidigt att
landskapsstyrelsen utreder frågan och) om förutsättningar föreligger, äskar erforderliga anslag i tilläggsbudget.

28.02.77

Vägbyggnads~

och vägförbättringsarbeten på fasta Aland (r).

Vtm K.-G.Fagerholms m.fl. finansmotion nr 15/1981-82 angående
anslag om 400. 000 mark för utbyggnad och förbättring av vägen
Kvarnbo-Långsbergsöda i Saltvik.
Ltm Tage Bomans m,fl. finansmotion nr 16/1981-82 angående anslag
om 200.000 mark för ombyggnad av landsvägen Markusböle-Pålsböle,
Finström.
Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion nr 17/1981-82 angående
anslag om 150.000 mark för ytbehandling av avsnitt på vägen
Bjärströrn-Markusböle, Finström.
Beträffande den i finansmotionen nr 15 nänmda vägsträckningen
har vägplanen, och därmed det fortsatta arbetet, av olika om-

ständigheter fördröjts, Utskottet hemställer därför att

landskapsstyrelscn vidtar erforclerJiga åtgärder för planläggningen och det fortsatta arbetet. Då av tidigare beviljat anslag ännu återstår 220.000 mark föreslås finansmotionen nr
15 förkastad.

För den i finansmotionen nr 16 nänmda vägsträckan MarkusbölePålsböle har för 1982 anslagits 100.000 mark. Anslaget medger
endast byggande ~v en kortare sträcka. Enligt utskottets uppfattning är det i allmänhet mera rationellt om ombyggnadsarbetena
kan avse längre etapper, Med hänvisning till de begränsade resurserna och utskottets i betänkandets allmänna motivering
framförda åsikt om behovet av en totalplanering av vägarbetena
har utskottet beslutat föreslå förkastande av finansmotionen
nr 16.
Beträffande ytbehandling av den i finansmotionen nr 17 nämnda
vägsträckan konstaterar utskottet, att landskapsstyrelsen fastställer ytbehandlingsprogrammet först under början av finansåret. Det är därför ännu inte klarlagt vilka vägsträckor som
kommer att ytbehandlas. Utskottet har inte ansett sig kunna
höja det för asfaltering och annan ytbeläggning föreslagna beloppet och föreslår därför förkast3Jlde av motionen nr 17. Utskottet efterlyser samtidigt bättre information om ytbehandlingsprogrammet som kunde föreläggas för landstinget i
samband med budgeten för att därmed också ge möjligheter för
finansutskottet att vid anslagsäskanden avväga alternativa fördelningar.
I övrigt hänvisar utskottet till betänkandets allmänna motivering beträffande behovet av en mera långsiktig vägplanering för
att äskanden om anslag för enskilda vägprojekt skall kunna bedömas mot bakgrunden av en helhetsplanering.
28.02.78

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r) .
Ltm Erik Bergs m.fl. finansmotion nr 28/1981-82 angående
250.000 mark för projektering och kostnadsberäkning av väg
Torsholma-Lappo, Brändö.
Ltm Knut Mattssons m.fl. finansmotion nr 29/1981-82 angående
100.000 mark för undersökning och kostnadsberäkning av bro över
Prästö sund.

·~·
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Beträffande i finansmotionen nr 28 aktualiserad vägförbindelse mellan Torsholma och Lappo konstaterar utskottet
att det inte är medtaget i den av landstinget omfattade
planen för skärgårdstrafiken. En av trafikavdelningen utförd
kalkyl visar att projektet är i storleksordningen 15 milj.
mark. De synpunkter som framförts i ärendet motiverar att
förslaget närmare undersöks med beaktande av såväl det lokala trafikbehovet som för skärgårdstrafiken i dess helhet.
Utskottet har sålunda omfattat en undersökning som skulle omfatta en allmän översyn av trafiken till Lappa jämte Asterholma och kostnadsberäknade alte111ativa förslag avseende såväl
olika vägsträckningar som sjöförbindelser. Diskussionerna i samband med föreliggande vägmotioner har även givit anledning att
att aktualisera en översyn av planen för skärgårdstrafiken. Den
föreslagna undersökningen rörande Lappo-traf iken kan i så fall
vid behov inarbetas i totalplaneringen.
För undersökning av Lappotrafiken har utskottet ansett 100.000
mark i detta skede tillfyllest. Beloppet hänföres till dispositionsmedel under 1. Vägar och bankar. Momentets tillföres
därmed 100.000 mark.
I finansmotionen nr 29 äskas anslag för undersökning rörande bro
över Prästö sund, som nu trafikeras av kabe±färja. Erfarenheterna visar att färjans kapacitet är god även vid livlig
trafik. Tidsförlusterna är i allmänhet obetydliga. Utskottet
har därför i detta skede icke funnit anledning av närmare ut~
reda kostnade111a för en fast broförbindelse och föreslår förkastande av motionen. På längre sikt bör dock en broförbindelse
beaktas som ett tänkbart alternativ . .A1ternativet bör därför
beaktas vid den fortsatta planeringen av skärgårdstrafiken
och i samband därmed närmare undersökas och kostnadsberäknas.
Minoriteten (ledamöte111a Torvald Söderlund och Elmer Jansson)
har anmält avvikande åsikt och med omfattande av motionens syfte föreslagit ett Mslag om 50.000 m11rk.
Fätjfäste i Hurnrnelvik.
Det för färjfästet i Hurnrnelvik godkända anslaget om 500.000 mark
irmebär enligt utskottets uppfattning inte något beslut om en total
omläggning av trafiken på den s.k. norra linjen.
Ledamoten Rodrnar Söderhmd har i särskild reservation anmält
avvikande åsikt.

~18

1

Snäckö.

Det tidigare färjfästet som utnyttjats också för den tvärgående
trafiken skulle i fortsättningen användas enbart för denna trafik. Det nya färjfästet skulle eliminera vissa problem både i
fråga om kabelfärjc!loch kombinationen med den tvärgående trafiken.
Även om förslaget innebär förbättringar i trafikförhållandena
föreligger enligt utskottets uppfattning anleclr1ing att tills
vidare avvakta med uppförandet av ett andra färjfäste. För närvarande förbereds i riket för s.k. styrbara kabelfärjor nya
bestärrnnelser, vilka eventuellt är tillämpliga för trafiken
Seglinge-Snäckö. Det bör även föreligga förutsättningar att
bättre samordna Seglingctrafiken med angöringarna för elen tvii rgående trafiken. Dessa omständigheter har föranlett utskottet
att hemställa hos landskapsstyrelsen om utredning av möjligheterna att för den befintliga trafiken utnyttja det nuvarande
färjfästet. Anslaget för färjfästet i Snäckö har därför tills
vidare slopats. Landskapsstyrelsen bör ha möjlighet att presentera de begärda utredningarna i tilläggsbudget under finansåret och därvid samtidigt äska eventuellt erforderliga anslag.
28 Ht
28.03.77

03. LEMSTRöMS KANAL

Ombyggnad av bron över Lem5tröms kanal (r).
Enligt föreliggande planer kommer den nya bron att vara klar
till hösten 1983. Under sommarsäsongen 198J kommer
sjötrafiken att vara avstängd. Utskottet utgår ifrån att man
eftersträvar kortast möjliga avstängningstid och i god tid informerar om åtgärder som berör begränsningarna i sjötrafikförhållandena.

28 Ht.
28. 04. 21

04. SKARGARDSTRAFIKEN
Färjhållningcn (f).
Kostnaderna för färjhållningen berörs närmare i betänkandets
allmänna motivering.

28.04.70

Anskaffning av fartyg och färjor (r).
Utskottet noterar att såväl m/s Vårdö som m/s Tärnan är i behov
av förbättrad eller ny radarutrustning medan däremot tjänstebåtens radar är i fullgott skick. Anslaget bör därför kunna utnyttjas för andra åtgärder än förbättring av tjänstebåtens radarutrustning.

~19-

28 Ht.

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKF_J\J

28.18.21

Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken
Med beaktande av nya kollektivtrafiklinjer i Brändö och Föglö
har utskottet höjt anslaget med 10.000 mark.

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte omfatta landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för landsk:lpct Alan<l under år 1982 med följande ändringar samt bemyndiga landskapsstyrelsen att
upptaga för årsstatens förverkligande erforder~
liga ] ån.

Lai1dskapsstyr.
grundfö:rslag

finansutskottets
förslag

INKOMSTER

==:.::;::=======
Avdelning 14.
255.426.296
===========

~~~,;,~~!,;,~~~

01. AVRAKNING- OCH FINANSIERINGSINKOM9:'ER255.4_26.296
03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning
255.424.296

256.661,296
256.659,296

305.400.491

306.635.491

2s. §Q~~~;=Q~ti=~§QY~~6YQ~k~1~~~~§
EQ~Y~IC!l~~§~~

63.
281.856
:=:=::=:::.::::-:::::;:;:=:::=:=

~~~~~1,;,~~2

10. ALANDS CENTRJ1LSJUKHUS
70. Anskaffning av inventarier(r)

29. 321. 595
1.300 .000

29.471.595
1.450. 000

Inkomsternas totalbelopp
UTGIFTER

Huvudtitel 25.

Huvudtitel 26.
26. \IT'~Ik~~!~g§6YQ~ktl!tlg~§=fQ~Y~I~1tl~~- ~l~~~~~z±~

9~~
26. UNGOOYIS- OCH IDROTTSVERKSAMHET
51. Understödjande av idrott och fysisk fostran (r)

1. 280. OOQ

1.330. 000

960.000

1. 010. 000

Landskapsstyr.
~53

•

firn=msutskottet s
förslag

KASTELHOIMS FORNMINNES0\1RADE

1.317.500

2.917.500

13. Underhålls- och restaureringsarbeten (r)

Ll00.000

2.700.000

~~~~~Q~Qll

~~~HQ~QH

TURISMEN

2.641.000

2. 241.000

40. Turismens främjande (r)

1.600.000

1.100.000

Huvudtitel 27.
27. NARINGSAVDELNINGENS FORVALTNINGSOM=~=====~==========================

~~
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2. Turistprojekt SOO:_Q_Q_Q_ _ __

1.600.000

1.100.000

42. Landskapsunderstöd för byggande
av småbåtshamnar (r)

250.000

350.000

Huvudtitel 28.
========~=======================~========

28. TRAFIKAVDELNINGENS FORVALTNINGSO\ffiADE 61.891.085

==========

~l~z~~~Q~~

02. VAGAR

19.985.000

19.810 .ooo

3, 145. 000

2.970.000

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN
115.000
21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (r)
115.000

125.000

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r)
1. Vägar och

bankar

1.550.000 1.650.000

2. Färj fästen

och bryggor 1.595.000 1.320.000
3.145.000 2.970.000

Utgifternas totalbelopp

305.400.491

125.000
306.635.491

Mariehamn den 28 december 1981.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande
Henrik Gustafsson
sekreterare.
Närvarande i utskottet:ordföranden Rolf Carlson,(delvis)v.ordföranden Roger
1
Jansson samt ledamöterna Elmer Janss6~ ~~~ald Söderlund och Rodmar
Söderlund samt ersättaren Nils Jansson (delvis).

ALANDS LANDSTING

Till Finansutskottet
från kul tu rutskottet.

Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande i fråga om
landS<cpsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat 1982 (Nr 6/1981-82)
dels över de under 26.27.50 upptagna anslagen för främjande av vetenskap, litteratur och konst samt unclcrstöcl till kulturella organisationer
och dels principiella synpunkter om det i allmänna motiveringen under
rubriken "Radio- och televisionsverksamheten" på sid. V ingående uttalandet.
Med anledning härav får kulturutskottet framföra följande.
Som understöd åt Albin Siren för värdefull kulturgärning föreslår landskapsstyrelsen 15.000 mark. Med hänsyn till att understödet gäller en
privat samling har utskottet förståelse för att större anslag inte föreslagits för änd~målet. Utskottet anser dock att Albin Sirens föremålssamling är så kulturhistoriskt värdefull att ett större samhällsstöd
vore hefog;1t. Förh;md1 ingar borde snarast inledas om foimcn för Llct
privata museets framtida förvaltning och landskapets ekonomiska insats.
Under inga förhållanden får den unika samlingens fortbestånd äventyras
på grund av bristande samhällsengagema.11g. De åländska museimyndigheterna
har även ett betydande ansvar i detta avseende.
För främjande av kännedomen om den åländska kulturen utanför Aland föreslås 30.000 mark. Utskottet utgår ifrån att bidrag även kan tilldelas utanför Aland verksannna organisationer.
Utskottet anser att rutinerna vid användningen av ans! ag som upptas ti 11
landskapsstyrelsens disposition för de av landskapet upprätthällnu skolorna borde ses över sålunda att skolornas direktioner skulle medges större
handlingsfrihet. Ett större ekonomiskt ansvar leder vanligtvis till större
motivation och även till besparingar på längre sikt.
Med ovanstående arnnärkningar omfattar kulturutskottet landskapsstyrelsens
förslag.

-2Beträffande radio- och televisionsverksamhetcn förenar sig utskottet ·
om landskapsstyrelsens bedömning av läget och omfattar sålunda uttalandet på sid. V i den allmänna motiveringen.
Mariehamn den 10 december 1981.
På kulturutskottets vägnar:

~~:_~ _C~L,~c·.,:c7··~~ik S~dberg
ordförande
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!

.

~
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.( r:,"-'~.,..__...._
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\) ~\.

Bjarne Pettersson
sekreterare.

förkasta.
) be
äskande om 500e000 mark under moment 27*
p. 2,
byggande av golfba;.1a på Kastelholms kungsgårds marker*
Utskottsmajoritetens beslut innebär ett slutgiltigt nej till
landskapets marker i Kastelholm.
(

Undertecknad reserveran mig skriftligt mot beslutet av främst
följande skäl:
- Stor enighet har i flera år rått om behovet av en golfbana på
Åland, inte minst för att ge turistnäringens behov av säsongförlängning och kvalitetsturism ett lockande aktivitetstillskott. Golfbanan är det enda realistiska förslag som framkommit
för landsbygdens del@
- Med anledning av en motion i ärendet har landstinget vintern
1980 enhälligt beslutat hemställa, att landskapsstyrelsen uppgör en dispositionsplan för Kastelholm~ gård, vari reserveras
ett lämpligt markområde för en golfbana med tillhörande anläggningar*
- Ålands Golfklubb har f Örklarat sig villig att både bygga och
finansiera anläggningen, under förutsättning av investeringsbidrag, samt att driva anläggningen utgående
självbärande
driftskalkylere
- I arbetsgruppen, som utarbetade "dispositionsplan II 11 , ingick
representanter för Museiverket, museibyrån, näringsavdelningens
miljövårdsbyrå, jordbruksbyrå och tur~stbyrå och för Sunds
kommune Arbetsgruppens förslag, innefattande sjutton
in.klusive golf, förelåg 28 januari 1981@
- De kommunala instanserna i Sund har enhälligt förordat proj
i enlighet med dispositionsplan II@
Undertecknad före
att landstinget godkänner landskapsstyrel~
sens förslag under moment 27@25@40 P@ 2, med följande tillägg:
Golfbanan anlägges i enlighet med dispositionsplan II, så korrigerad att banan i sin helhet anläggs söder om Långängsbacken
samt landskapsstyrelsens andel under moment 27@25.40 maximeras
50
av golfbanans godkända anläggningskostnader@
Mariehamn--åen 28 december 1981

~z;~n

R e s

rvation

I förslaget till ordinarie årsstaten för år 1982 har i
. 28 Hte 2 kap.78 mom. 2 pkt. under rubriken Färjfästen

och bryggor upptagits ett anslag om 500.000 mark för
I

färjfäste i Hummelvik.anför jag följande reservation.
Jag anser att landskapets 5-årsplan för de kommande åren borde varit fastslagen av landstinget innan ett färjfäste i Hummelvik byggts och ändhamnen för den norra
linjens färjor flyttas från Långnäs till Hummelvik.
r

r

En utbyggnad av Humm:el vik. färjhamn med vändplan, parkerings-

platser och servicein:rättningar är en kostnad på 3-4 miljoner mark om de någolunda ska fungera till belåtenhet@
uppdelning av skärgårdens

jtrafik för den n9rra.och

södra linjerna med två qndstationer på Åland. Långnäs och
Hummelvi~

är en tillbakagång med förbindelserna mellan s

gårdens kommuner. Tillsammans ger hela skärgårdeatrafiken
till Långnäs och

ö

goda möjligheter till en väl u

byggd kollektivtrafik till och från Mariehamn.

Fina:nsutskotte

maj

tet

för Hummelvlk skall upptas i

reserverar mej emot.

Mariehamn den 28 december 1981.

dock beslutat att anslaget
staten.vilket jag härmed

