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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2 /1983-84 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ordinarie års

stat för landskapet Åland under år 1984 jämte 

ändring. 

Landstinget har den 25.11 1983 och den 21.12 1983 över nämnda framställningar 

inbegärt finansutskottets yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört lantrilclct Folke Woivalin, polismästaren Björn 

Andersson, sjöfartskonsulenten Bertil Barck, utveck-
lingsplaneraren Dag Boman, inspektören för folkhälsoarbetet Maj-Lis Blom, 

projektledaren vid Ålands Handelskammare Birger Blomqvist, styrelsemedlemmen 

i Finlands Radiotelegrafistförbund Harry Blomqvist, projektingenjören Alvar 
Dahl, landskapsantikvarien Stig Dreijer, finanschefen Dan Eriksson, kommunal

sekreteraren Ola Gottberg, ombudsmannen vid Alandskretsen av Finlands Skepps

befälsförbund Christian Gripenberg, stadskamreren Björn Grussner:direk-

tören vid Sally-färjorna Bertil Hansen, VD för Ålands Redarförening r.f. 

Justus Harberg, byråingenjören Göran Holmberg, landskapsforstmästaren Paul 

Holmfors, sekreteraren för AKAVA-Åland r.f. Berndt Holmström, riksdagsmannen 

Gunnar Jansson, bostadslåneinspektören Antonio Johans, direktören vid United 

Lines Ab Jan-Erik Johansson, byråchefen Ralf Johansson, utvecklingssekreteraren 

Veronica Johansson, utbildningschefen Börje Karlsson, antikvarien i arkeologi 

Marita Karlsson, ordföranden för TOC-Å Anita Kurki, landskapsagronomen Göthe 

Larpes, trafikinspektören Ulf Lillie, socialchefen Bengt Linde, överingen

jören Anders Lindholm, t.f. kanslichefen Göran Lindholm, byråchefen Jarl 

Lindqvist, ombudsmannen vid Finlands Sjömansunion r.y. Ludvig Lönnroth, leda

moten av idrottsrådet Rudolf Mattsson, chefen för näringsavdelningen Tor 
" 

Mattsson, skeppsredaren Alpo Mikkola, landskapsstyrelseledamoten Gunnevi 

Nordman, VD för Ålands Handelskammare Jan-Erik Rask, rektor för Ålands 

sjöfartsläroverk Bo Rosenqvist, landskapsstyrelseledamoten Olof Salmen, 

landskapsläkaren Birger Sandell, skolinspektören Erik Skrifvars, närings

ombudsmannen Anders Stenmark, folkhälsodirektören Roger Styrström, vice

lantrådet Karl Sundblom, ordföranden i Ålands Maskinbefälsförening Alf H, 

Suominen, rektor för Ålands tekniska skola Bo Tikander, sjökaptenen Leif 

Westerberg, fiskerikonsulenten Magnus Westling, intendenten vid SF-line 

Winter, regionplanechefen Gtmda Abonde-Wickström, skol inspektören 

Jan-Erik Akerfelt och förre överinspektören Holger Ostenson. 

Utskottet har besökt Alands hotell- och restaurangskola och därvid hört skolans 
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rektor Diana Axen och dircktionsorclförnnclcn Gunmr Lcmquist, /\fonds 

centralsjukhus och därvid hört kontorschefen Barbro Eriksson, ledande över

skötaren Anita Hannusas, socialskötaren Rosel Högstrand och chefläkaren 

Peter Wahlberg, golfbanan vid K;istclho]ms gärd och diirvid hört orclförnndcn 

i Alands Golfklubb r.f. Lennart Isaksson, Alands lantrnunnaskola och därvid 

hört skolans rektor Pehr-Olof Böckelman samt Ålands yrkesskola och därvid 

hört direktionsordföranden Klas Eklund och skolans rektor Gunnar Lernquist. 

Utskottet har till sitt förfogande haft de olika förvaltningsenheternas bud

gctäskanden, som utgjort gnmd vid utarbetande av landskapsstyrelscns fram

ställning. 

Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande vad beträffar de 

under utbildningsavdelningens förvaltningsområde ingående momenten 26.13.28 

Högskoleundervisningen och 26.22.37 Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruni

versitet, de under 26.27 Allmänna kulturella uppgifter ingående momenten samt 

finansmotionerna nr 37, 38, 41, 45, 46, 55 och 62. Kulturutskottets utlåtande 

bifogas betänkandet. 

Landskapsstyrelsens fråmställning med ändring av förslaget till ordinarie års

stat för landskapet Aland under år 1984 har inarbetats i utskottets förslag 

till ändringar i sifferstaten. 

Finansutskottets förslag innebär en sammanlagd förhöjning om 7.180.000 

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 till framställningen har utskottet behandlat följande finans

motioner: 
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Vtm K.-.G. Fagerholms m. fl. finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 
1984 under ett nytt TIOrnent 26.05.74 anvisas 200.000 mark för projektering 
av om- och tillbyggnad av laboratorieutrymmen samt planering av maskin
rumssimulatoranläggning vid Alands tekniska skola. (i\1ot.nr 33/1983-84). 

Ltm Börje Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 28.02.77 höjes med 300.000 mark för ombyggnad av 
vägen Gottby-Jomala kyrka. (Mot.nr 34/1983-84). 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 an
slaget under 28.02.77 höjes med 200.000 mark för vägfölbättningsarbeten 
på avsnittet Olofsnäs-Pantsan:iäs i Geta. (Mot.nr 35/1983-84). 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion om att i ordinarie års_ ·_..,ten för 1984 an
slaget under 26.04.70 höjes med 421.836 mark för anskaffning av utrustning 
till Alands Sjöfartsläroverk(Mot.nr 36/1983-84). 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 an
slaget under 26.27.50.2 höjes med 150.000 mark för utarbetande av en ny 
utvidgad historik över den åländska sjöfarten. (Mot.nr 37/1983-84). 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
anslaget under 26.27.S0.2 höjes med 439.938 mark för Alands sjöfarts
nuseums verksamhet. (i\1ot.nr 38/1983-84). 

Ltm S.-0. Lindfors'm.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
anslaget under 26.23.32 höjes med 1.500.000 mark och under 26.23.80 höjes 
med 650.000 mark för renovering och ombyggnad av Strandnäs låg- och mellan
stadieskola. (M:>t.nr 39/1983-84). 

Ltm Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten anslaget 
under 25.06.31 höjes med 500.000 mark som landskapsandel för ett barndag
hem i Marieharnn. (Mot.nr 40/1983-84). 

Ltl May Flodins m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
under 26.30~ anvisas 300.000 mark för inköp av ett markområde i anslutning 
till Lemböte kapellruin. (M:>t.nr 41/1983-84). 

Ltm Tage Bomans finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 anslaget 
under 28.02.77 höjes med 250.000 mark för ombyggnad och iståndsättning av 
vägen Bastö~Pålsböle. (Mot.nr 42/1983-8~. 

Barbro Sundbacks m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
anslaget under 23.21.64 höjes med 15.000 mark för att möjliggöra sänkning av 

i landskapsbelånade hyreshus så att nivån inte skulle komma att över
statsrådets rekornmend.ationer om skäliga hyror. (Mot.nr 43/1983-84). 

Sundbacks m.fl.finansnIDtion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
.000 mark som startbidrag för en organisation som tillvaratar hy

intressen. (l\1ot.nr 44/1983-84). 

Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
under 26.27.50.17 höjes med S.000 mark för att möjliggöra 

utgående från landskapet Ålands ställning som demilitariserat och 
neutraliserat område. (fvbt.nr 45/1983-84). 



Ltl Barbro Stmdbacks m.fl, finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 26.27.50.21 höjs med 68.428 mark för att möjliggöra 
anställning av en landskapskonstnär. (M::it.nr 46/1983-84). 

Ltm Roy Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
anslaget under 27. 16.70 höjs med 30.000 mark för inköp av en såningsmaskin 
till landskapets plantskola. (M::it.nr 47/1983-84). 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl. fi~ansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 28.04.70 upptas 3.000.000 mark för byggande av en ersättnings
färja för m.s. Viggen. (Mot.nr 48/1983-84). 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 27.20.21 höjs med 30.000 mark för projektering av en 
fiskelandningsbrygga i Hurrnnelvik, Vårdö. (mot.nr 49/1983-84). 

Ltrn Rodrnar Söderlunds m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 23.08.01 höjs med 12.000 mark för att möjliggöra inrät
tande av befattningar som e.o. biträdande kanslister vid Alands polisdist
rikts lokalkanslier i Kumlinge och Föglö. (Mot.nr 50/1983-84). 

Ltm Sune Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 27.02.30 höjes med 70.000 mark för att skapa förutsätt
ningar för inrättande av ko:rmru:nala näringsornbudsmän. (Mot.nr 51/1983-84). 

Ltm Rainer Lönns m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
anslaget under 26.03.76 höjes med 365.000 mark för slutförande av renove
ring och ombyggnad av bespisningskök, matsal och entrehall vid Alands lyceum. 
(Mot.nr 52/1983-84). 

Ltm Sture Gustafssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 tmder 27.05.62 införs 5.000.000 mark som sysselsättningsstöd för 
srnätonnaget.(Mot.nr 53/1983-84). 

Ltm Anders Johanssons rn.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 27.02.46 för tryggande av tillgången på butiksservice 
inom glesbygdsområdena ökas med 25.000 mark till 70.000 mark. (Mot.nr 
54/1983-84). 

Ltrn Roger Nordlunds m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 26.24.52, landskapsunderstöd för studiecirkelverksarn
het, höjes med 100.000 mark. (Mot.nr 55/1983-84). 

Ltm Roger Nordlunds m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 26.26.51 höjes med 150.000 mark för kompensation av 
merkostnader för åländska idrottsföreningars idrottsutbyte. (Mot.nr 
56/1983-84). 

Ltrn Roger Nordlunds m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 27.02.40 höjes med 50.000 mark för en kampanj för främ
jande av inköp av åländska produkter. (Mot.nr 57/1983-84). 
Ltm Ulf Anderssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1 anslaget under 28.02.77 höjes med 100.000 mark för projektering av 
en breddning av bron över Marsundet. (Mot.nr 58/1983-84). 

Ltm Magnus Lundbergs m.fl. finai1smotion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 27.25.40 höjes med 675.000 mark för att utges som 
bidrag byggande av etapp Il av golfbanan i Kastelholm. (!Vbt.nr 59/1983-84). 

Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
under 26.08.75 höjes med 250.000 mark för planering och projekte

undervisningsutrymmen vid Alands lantmannaskola. (Mot.nr 

Ltl Mirjam Obergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
anslaget 27.10.22 höjes med 30.000 mark för f:inansiering av konsulent-

kontrollverksarnhet i anslutning till organisk-biologisk och biodynamisk 
odling. (MJt.nr 61/1983-84). 
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Ltl Mirjam Obergs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1984 
anslaget under 26.27.50 höjes meu 30.000 mark så att kultursekreterar
befattningen kan ombildas till en heltidsbefattning. (JVbt.nr 62/1983-84). 

Ltm Anders Johanssons m.fl.finansJOOtion om att i ordinarie årsstaten för 
1984 anslaget under 27 .10.21 höjes med 15.000 mark för rådgivning ang:.lenJc 
växtskyddsmedlens användni11g. lMot.nr 63/1983-84). 

~btionerna berörs nännare i detaljmotiveringen. 

Allmän JOOtivering. 

Sjöfartsnäringens problem. 
Landskapsstyrelsen konstaterar i årsstatens allmänna JOOtivcring att år 1983 

varit ett svårt år för sjöfarten, som är landskapets viktigaste näringsgren 

och att farhågorna om en minskning av det åländska tonnaget och därmed an

t<1let <1 rlwtsplatser har bes:miwts. 

Aven finansutskottet har i sin budgetbehandling ägnat denna fråga särskild 

uppmärksamhet och funnit att svårigheterna speciellt hårt drabbat småton

naget och de större fraktfartygen som nu brottas meddirekta överlevnadssvå

righeter. De allt överskuggande problemen tycks för närvarande vara följande: 

- konkurrensläget, 

- finansieringsfrågan, 

- f arledsavgifterna och 
_ bemanningsreglenia 

Konkurrensläget är särskilt svårt för fraktfartygen, eftersom det för när

varande finns ett kraftigt överskott vad gäller utbudet på den internatio

nella marknaden och möjligheterna att konkurrera med låga fraktpriser är 

på grund av det höga kostnadsläget i Finland mycket små. 

De dåliga finansieringsmöjligheterna är också ett problem som starkt påver

kar konkurrenssituationen och då särskilt småtonnageflottan som är i stort 

behov av kapital för att kunna förnya tonnaget vilket för närvarande inte är 

ändamålsenligt. En jämförelse med internationella förhållanden visar att i 

landet tillgängligt kapitäl nr bcty<l1 igt omförmänligarc iin i an<lrn Hin<lcr. 

Det system för farledsavgifter som tillämpas i FiJ11and har länge varit före

mål för diskussion eftersom dessa pålagor slår särskilt hårt vad gäller små

tonnaget. Visserligen är avgifterna lika för alla fartyg av en viss typ och 

därmed också för konkurrenterna'.lmen detta hindrar inte att belastningen på 

småtonnageflottan är mycket stor. 
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Slutligen kan det beträffande bemanningsfrågan konstateras att bemannings

reglema är strängare än i konkurrentländerna och innebär stora ekonomisb 

belastningur som inte går att kompensera. 

Det svåra intemationella konkurrensläget kan landskapsmyndigheterna eller 

riksmyndigheterna knappast förändra, men det gäller i övriga fall att med 

alla tillgängliga n1edel söka bringa förutsättningarna på samma nivå som 

vad gäller j konkurrentländerna. J sammanhanget tir det också viktigt att 

framhålla de särskilda problem som drabbat den åländska rederinäringen 

i konkurrensen med rikstonnaget som till betydande del är samhällsägt 

eller har andra former av bindningar till de stora fraktbeställarna som 

visat sig medföra fördelar vid erhållande av frakter. 

Viktigt för att kunna genomföra en strukturrationalisering inom sjöfarten 

är att det finns tillgång på kapital. Dessutom är det inhemska kapital 

som eventuellt kan uppbringas dyrt och även på annat sätt omförmånligt. 

Så är t. ex. amorterings tiden för lånen minst fem är kortare än i konkur

rentländerna. Strukturomvandligen är en förutsättning för att rederi

näringen skall kunna följa utvecklingen. Med beaktande av de höga 

lönekostnaderna och stora sociala avgifter som finns i Norden är enda 

möjligheten att hävda sig gentemot konkurrcntliinc.lcma att 1K1 ett hög

klassigt och modernt tonnage med högteknologi. 

På rikshåll har frågan om inrättande av ett särskilt kreditinstitut för 

finansiering av fartygsinvesteringar diskuterats utan att några åtgärder 

vidtagits. Vidare har diskuterats möjligheterna att lätta på de stränga 

villkor som gäller för beviljande av s.k. KTR-kredit och en kommitte 

(den s.k. Viita-kommitten) har också haft till uppgift att utreda 

frågan. Kommitten avgav sitt bct~inkan<le den 11 november 1983, varför inga 

åtgärder ännu hunnit genomföras. 
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I samband med finansieringsfrågan kan det vara skäl att nämna att möjlig

heterna att beställa fartyg från det varv som givit det förmänligaste 

anbudet starkt försämrats på grund av att man i riket med olika medel vill 

gynna den egna varvsindustrin, för att på så sätt kunna slå vakt om ar

betsplatserna. Detta har inneburit negativa effekter för den åländska 

sjöfartsnäringen och utskottet föreslår därför att landskapsstyrelscn vid

tar åtgärder för att få till stånd en sådan lösning av frågan att de åländs

ka rederierna i de fall då förmånligare villkor kan erhållas vid utländska 

varv än vid varv i riket, skulle få rätt att fritt välja varv för sin be
ställning. Vidare bör bättre möj 1 igheter skapas för att kvarht!Jla rede
riernas finansiering genom åländska banker. J\bt detta har ledamoten Tuominen 

anmält avvikande åsikt. 

Problemet med de höga f arledsavgif terna har som nämnts under en längre tid 

varit föremål för diskussioner. Frågan ser nu ut att få sin lösning genom 

förslaget till förordning om farledsavgifter, som beräknas träda i kraft 

i början av år 1984. Enligt förordningen kommer ett rabattsystem att in.:: 

föras och gälla för fartyg som erlagt engångs- eller tilläggsavgift ett 
visst antal gånger under ett och samma år. Detta innebär i praktjken att 

de åländska fartygen och fartyg från riket kommer i ett bättieläge jäm

fört med utländska fartyg. 

Även bemannings frågan har Hingc varit föremä1 för debatt och 

har av många uppfattats som sjöfartsnäringens största problem. Ett 

förslag till förordning angånde fartygs bemanning och fartygsper
sonalens behörighet har utarbetats och avsikten är att den 
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skall träda i kraft i början av år 1984. Enligt hestänunelserna 1 törord

ningen skall i princip wll'je i Finland registrernt fartyg som :rnviinds 
inom sjöfarten genomgås av en särskild bcmanningsntimnd \;ilkcn til1 siitts uv 

hanc.lels- och industriministeriet. Nänmden består av representanter för 

redarna och för arbetstagarna samt har till uppgift att avge utlåtande 

till sjöfartsstyrelsen i bemanningsfrågor. Sjöfartsstyrelsen avgör 

sedan om bemanningen skall vara i överensstänunelse med de i förordningen 

uppställda kraven eller om det finns skHl til 1 avvikelse. l praktiken 

innebär detta förfarande att bemanningsfrågan intie blir löst enbart genom att 

förordningen träder i kraft utan det konnner i stor utsträckning att bli 

en f örh:mdl ingsfr;'lga rnc 1 l ~m arl1C't smark11mls1x1 rtcrna , v:1 r för det ii r :1v 

största vikt att de olika parterna är villiga att söka 1 ösning:ir som kan 

förbättra situationen för sjöfartsnäringen som helhet. 

Slutligen vill utskottet hemställa om att landskapsstyrelsen med alla till 

buds stående medel söker påverka riksmyndigheterna för att förbättra den 

svåra situation som nilyjngcn befinner sig i och att landskapsstyrclsen inom 

ramen för självstyrelsens behörighet vidtar nödvändiga åtgärder. 

Landskapsstyrelsen bör invänta det sjöfartspolitiska 

program som utarbctns av statens sjöfärtsdclcg:ition och som bcriikn:1s bl.i 

klart under våren 1984, men i v!intnn på bettink:rndct flnns det a11 anled-

ning för landskapsstyrelsen att förbereda olika åtgärder då särskilt 
beträffande finansieriri.gsfrågan. 

1fn förutsättning för att de olika strävandena skall ge resultat är att 

det på Aland skapas förutsättningar för ett konstruktivt samarbete 

mellan · arbetstagarorganisationerna, rederierna och landskapsstyrelsen 

för att de påtryckningar och uppvaktningar som görs från självstyrelsemyn

digheternas sida i sj öfartspolitiska frågor vid riksmyndighctema ska 11 

få största möjliga effekt. Det måste i förstn hand anses ankomma pii 

landskapsstyrelsen att ta initiativ till ett sådant samarbete, t.ex. 

genom tillsättande av ett åländskt samarbetsorgan för sjöfartsfrågor. 

srsselsättningsläget. 

Landskapsstyrelsens redogörelse över sysselsättningsläget i landskapet 

ger vid handen att ·problemen skulle vara ganska små, medan 

finansutskottet för sin del uppfattar situationen som all varlig. 
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Detta framgår ocksii kfort om man jämför uppgiften i firsstaten om att Jet l 

början av oktober 1983 fanns 82 personer placerade genom olika syssel

sättningsåtgärder1 med . motsvarande siffra den 1 december som är 171 • 

JV!est alarmerande lir det fakttun att det är svt1rt för ung<lom:ir och dö 
särskilt för outbildade och vissa högutbildade att få arbete. Dessutom 
fylls många nyskapade men även redan existerande arbetsplatser med 

utomåländsk arbetskraft. 

Finansutskottet vill här understryka vikten av att ge de åländska ung
domarna en målinriktad utbildning som ger möjlighet till arbete i land
skapet. För närvarande är produktionen av gynmasicelever mycket stor och 

i framtiden kan det komma att bli nödvändigt att styra denna utveckling. 

Viktigt är också att man från samhällets sida försöker förändra atti-

tyden till de utbildningar som anses ha en lägre status men 
som ger möjlighet till ett fast arbete. Av betydelse är också att läroavtals~ 

utbildningen kan användas som ett komplement till den yrkesutbildning som 

ges vid landskapets yrkesskola men det bör särskilt poängteras att utbild

ningen är avsedd endast för sådana elever som inte har möjlighet att delta 
i den bundna undervisningen. Viktigt är också att 

läroavtalsutbildningen i fortsättningen i så stor utstrUckning som möjligt 

anpassas efter åländska förhållanden och att man undersöker möjligheterna 

att minska på den teoretiska delen i de särskilda fall då detta kan vara 

påkillat. Vidare måste utbildningsanstalterna ha beredskap för fortbild

ning och omskolning inom de branscher där en minskning av antalet arbets

platser på grund av strukturomvan<llingar är att vänta <(t.e.x handeln och 

sjöfarten). 

Strukturen på det åländska näringslivet är speciell så till vida att sysscl
sättningsläget varierar starkt mellan de olika årstiderna. Det finns inte 
skäl att nöja sig med att sysselsättningsläget är tillfredsställande under 

sommarhalvåret utan stödjandet av näringslivet bör utformas så att det 
förbättrar sysselsättningsläget året runt. 

Finansutskottet har noterat att landskapsstyrelsen har för avsikt att i hög 

grad låta tidpunkten för igångsättande av vissa av landskapets byggnadspro~ 

jekt bli beroende av sysselsättningssituationen. Det skulle dock vara viktigt 

att man inom landskapet hade en särskild plan över dessa projekt så att en 
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bättre koordinering kunde uppnås. Finansutskottet vill också i det samman

hanget kritisera den på sidan V i allmänna motiveringen intagna förteckningen 

över anslag som direkt eller indirekt främjar sysselsättningen inom bygg
branschen och i stället förcsltl att l an<lskapsstyrclscn i fortsUttn ingen upp
gör en tabell där de olika projekten indelas i samhällets byggarnle, stöd 

till privat byggande, sysselsättningsstöd och näringslivsstöd. Som jämfö

relse kunde också motsvarande siffror från föregående år upptas. Utskottet 

understryker att sysselsättningsstöden i största möjliga utsträckning bör ges 

en produktiv inriktning. 

Det nya landskapsandelssystemet för social- och hälsovården (sociallagspaketet). 

Finansutskottet har vid frågans behandling särskilt informerat sig 

om vad det nya systemet kommer att ha för ekonomiska konsekvenser för 

olika typer av kommuner me<l olika ekonomiska förhållallllen. Härvid har <lct 
framkommit att konnmmerna inte hunnit inkomma med de kommunala planerna 

för social- och hälsovården i rätt tid men att samtliga troligen kommer att 

vara klara inom januari 1984. Viktigt är att landskapsstyrelsen vid behand

lingen av planerna iakttar en smidighet vad gäller kommunernas skyldighet 

att tillsätta nya tjänster och att landskapsstyrelsen vidare påskyndar upp

görandet av landskapets social- och hälsovårdsplan för åren 1984-1988, så att 

kommunerna får klara besked för sin fortsatta uppläggning av verksamheten. 

Utskottet har noterat att de i framställningens allmänna motivering ornnärnnda 
tolv nya tjänsterna som berättigar till landskapsandel omfattar alla typer 
av sociala tjänster och inte endast sådana med administrativa arbetsuppgifter. 

För att få till stånd en samordning av hälso- och sjukvårdsinrättningarna 

på Aland tillsatte landskapsstyrelsen en parlanentarisk kommitte som avgav 

sitt betänkande våren 1981. Därefter har utredningen varit ute på remiss. 

Utskottet anser nu att vidare åtgärder med anledning av betänkandet kan 

vänta tills landskapsstyrelsen utvärderat vilka samor<lningsfördclar som 
uppnås genom det nya systemet. 

Utskottet har vidare särskilt upprnärksannnat att de nu planerade utbyggnadeTI1a 

inom social- och hälsovårdssektoTI1 kommer att medföra ett stort behov av 

ut1
• ildad vårdpersonal, särskilt vid Gullåsen men även inom den öppna vården. 

Hjälpskötarutbildning pågår i landskapet och det kan konstateras att be~ 

hovet av hjälpskötare förmodligen helt kan ti11gocloscs genom pågåoncle 

och planerad utbildning. Vad beträffar behovet av vårdpersonal 

utbildad på institutsnivå finns det för närvarande ett så stort antal ålän

ningar som undergår sådan utbildning att problem med personalrekryteringen 

,-
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inte bör uppstå. Det finns dock skäl för landskapsstyrelsen att kon

tinuerligt bevaka denna utbildningssektor så ntt arbetsplatserna kan 

fyllas med utbildad åländsk personal. 

Bcsparings<ltgtinlcr inom social- och hi.ilsoviinlsscktorn. 

Finansutskottet har noterat landskapsstyrelsens framställning (nr 17/198~-84) 

med förslag om ändring av vissa landskapslagar i syfte att uppskjutu bevil

jandet av landskapsandel- och understöd för den sociala servicens och hälso

vårdens driftskostnader. I sitt betänkande (Lu bet. nr 8/1983-84) över fram

ställningen konstaterar lagutskottet att förslaget sett i ett längre per

spektiv inte innebär någr:.i egent1 i .~:i inbesparingar för lnn<lskapcts clcl utan 

endast en uppskjutning av de lagbestämda betalningarna. Med beaktande av 

de särf örhclllanden som i ekonomiskt hänseende gäller för de åländska kommu

nerna föreslår lagutskottet att framställningen skulle förkastas. Finans

utskottet förenar sig med lagutskottet i denna åsikt och föreslär <lLirför 

att landskapsstyrelsen i tilläggsbudget upptar anslag för täckande av ifrå

gavarande kostnader. 

Alands hotell- och restaurangskola. 

Frågan om egna och ändamålsenliga lokaler för Alands hotell- och restaurang

skola har varit aktuell sedan år 1977 och i april 1982 tillsatte landskaps

styrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till lösning 

av skolans lokalbehov. Arbetsgruppen avgav sitt betänkande i rnrlj 1982 och 
rekonunendera<le däri lan<lskapsstyrelsen att snarast tillsätta en projekte

ringsgrupp för att i brådskande ordning detaljplanera skolans lokalprojekt. 

Lokalproblemet diskuterades också i samband med behandlingen av landskapets 

långtidsbudget och landstipget föreslog då att landskapsstyrelsen skulle 

vidta sådana åtgärder att hotell- och restaurangskolans tomtfråga kunde lö

sas under tir 1983 och att medel för projekteringen kunde upptas i 1984 års 

budget. 

Situationen h<lr j detta ;ivsccnclc inte föriindn1ts och finans11tskottct före

slår därför att landskapsstyrelsen i brådskande ordning bland de till

gängliga tomterna väljer ett alternativ och i tilläggsbudget upptar nöd

vändigt anslag för projektets genomförande samt med det snaraste för ären

det till landstinget för avgörande. Minoriteten (ledamöterna Roger Jansson 

och Söderllmd) har anmält avvikande åsikt vad gäller detta beslut eftersom 

de anser att finansutskottet redan i detta skede skulle uppmami lan<lskaps

styrelsen att påbörja projekteringen av en byggnad som skulle byggas ihop 

med hotell Arkipelags nuvarande huskropp, söder om den nuvarande byggnaden. 
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1 sammanhanget har finansutskottet också kunnat konstatera att bristen på 

utrynuncn lett till att l\lun<ls hotell- och rcsVnmrngskol:i inte kunnat er

bjuda bl.a. hovmästarutbildning, trots att det föreligger ett behov därav. 

Behovet av utbildad arbetskraft, och då speciellt av åländsk 
arbetskraft, är särski 1t stort inom denna sektor och tenderar att ökn i frnrn

tiden. 

Central elevantagning. 

Med stöd av 1 § 1 mom. landskapslagen om elevantagningsnämnd (14/78) sker 

antagningen av elever till gymnasiet, yrkesläroinrättningarna och folkhög

skolani landskapet genom s.k. central elevantagning. Dessa bestämmelser 

har med hänvisning till 5 § förordningen angående ordnandet av undervisnings

väsendet i landskapet Aland (24/24) tolkats så att personer från riket som 

söker till åländska läroinrättningar sbll beviljas inträde 

på sarrrrna villkor som åländska ungdomar. Detta har lett till 

att andelen utomåländska ungdomar inom vissa läroinrättningar är mycket stor, 

så är t.ex. förhållandet vid Alands hotell- och restaurangskola . .Med tanke 

på det rådande sysselsättningsläget i landskapet anser finansutskottet att det 

finns skäl att överväga att se över de aktuella bestämmelserna. 

C:vftet med bestänunelsen i 5 § överenskonunelsef örordningen var ursprungligen ett m-, 

nat än vad cbt sEllil:are inneburit för landskapet och då förordningen även till 

övriga delar är föråldrad föreslår utskottet att landskapet med beaktande 

av sysselsättningsläget och andra aspekter skulle se över ifrågavarande lag
stiftning. 

Telegrafistutbildningen. 

Frågan om en förändring av telegrafistutbildningen har länge varit aktuell 

och landskapsstyrelsen har i dagarna ti1lsatt en arbetsgrupp som fått till 

uppgift att bereda frågan. Med tanke på de stora kostnader landskapet har 

för den ifrågavarande utbildningen och eftersom det redan nu visat sig vara 

svårigheter med rekryteringen av elever,anser finansutskottet att landskaps

styrelsen bör få frågan löst före hästterminen 1984. 

Varutransportstödet. 

Frågan om stöd för varutransporter mellan riket och Aland :fuar i samband med 

ett flert~l budgeter behandlats av finansutskottet. Även självstyrelsepoli

tiska nämnden har utrett ärendet och därvid kunnat konstatera att det uppen

barligen föreligger oklarheter vad gäller beh~righetsfrågan, eftersom anslag 

för ändamålet upptagits både i riksbudgeten och i landskapets årsstat. 

Nämnden ansåg då att underhandlingar skulle upptas mellan landskapsstyrelsen 
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och vederbörande riksorgan för att diskutera ett överförande av ärendet 

i sin helhet till landskapsrnyndigheteTI1a. Även finansutskottet har poängte

rat vikten av att underhandlingaTI1a så snart som möj 1 igt skulle leda till 

ett resultat. 

Finansutskottet har återigen låtit sig informeras om det rådande förhand

lingsläget och härvid kunnat konstatera att frågan inte förts närmare sin 

lösning vilket också framgår av att staten i 1984 års riksbudget upp

tagit ett oförändrat anslag som skall användas till van1transportstöd. Si

tuationen är nu den att frågan inte längre kan tillåtas vänta på sin 

lösning varför utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen med det sna
raste slutför förhandlingaTI1a med veclerbörande riksrnyndighet. Om landskaps
styrelsen inte uppnår ett för landskapet tillfredsställande resultat bör 
frågan omedelbart föras till landstinget. 
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Detaljmotivering. 

INKOMST~R. 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. 
De av utskottet pii utgiftssidan föreslagna tindringarna 

har på inkomstsidan under detta moment justerats med hc

aktande härav. 

UTGIFTER. 
02. LANDSTINGETS KANSLI 

Anskaffning av invent:iricr. 

Utskottet föreslår på kanslikornmissionens förslag att anslaget 

får användas för anskaffning av en ny kopieringsapparat, till 
vilken vissa tryckningsarbctcn kan övcrför:1s. lltbytct ;1v orrsct

rnaskinen kan därmed anstå. 

03. LANDSTINGETS IJVRIGA UTGIFTER 
Dispositionsmedel (+ 25.000). 

På grund av vissa ökade kostnader i samband med representa

tionsuppdrag, vilka inte förutsetts vi cl huc1gctförs1ngc'ts upp

görande, föreslås en l höjning av anslaget. 

OS. LANDSKAPSSTYRELSENS öVRIGA UTGIFTER 
Kostnader för kontaktman i Helsingfors. 

Utskottet har tagit del av landskapsstyrclsens planer på 

att öppna ett åländskt inforrnationskontor i Helsingfors och 

härvid kunnat konstatera att det föreslagna anslaget är 

tillräckligt för att täcka den del av kostnaderna för sek

reteraren vid inforrnationskontoret vilka är att hänföra till 

kontaktmannaskapet. 

01 • CENTRALFORVAL 1NING 
Avlöningar (f). 

t.mder momentet har föreslagits att en utredningssekreterare 

anställs i arbetsavtalsförhållande. Eftersom avsikten är att ut

redningssekreterarens arbetsuppgifter skall vara av den karaktä

ren att han också är föredragande vid landskapsstyrelsen före

slår utskottet i stället att personen i fråga anställs som 

extra utredningssekreterare varvid ett tjänsteförhållande upp

står. 
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08. J\LJ\NDS POLI SDJ STJ<T KT 

Avlöningar ( f). 

Ltm Rodmar Söderlunds m.fl. finansmotion nr 50/1983-84. 

I finansmotionen föreslås anslaget höjt med 12.000 mark för 

inrättande av extraordinarie kanslisttjänster med en tjänst

göringsskylclighct om 20 veckotimmar vill Krnnlingc och Föglö 

lokalkanslier. 

Den personal som nu handhar kansligöromålen vid polisens 

lokalkanslier i Kumlinge och Föglö är anställd i arbetsav

talsförhållande och har en tjänstgöringsskyldighet om 15 tim

mar per vecka, medan det krävs 20 veckotirrnnar för att bl.a. 

ålderstillägg och semester skall kunna beviljas. För närva

rande finns inte tillräckligt med arbetsuppgifter för att 
arbetstiden sk;1l l kunn~1 förliingas till 20 veckat i1rnnar. Ut

skottet anser dock, i likhet med motionärerna, att en för

längning . skulle vara önskvärd och hemställer därför om att 

landskapsstyrelsen utreder möjligheterna att överflytta vissa 

arbetsuppgifter på den ifrågavarande personalen för att arbets

tiden ·meningsfullt skall kunna utökas. Utskottet föreslår för

kastande av motionen. Ledamoten Rodmar Söderlund har anmält av

vikande åsikt eftersom han anser att motionen borde godkännas. 

Uppförande av polishus (r). 

Utskottet har informerat sig om planerna beträffande det nya 

polishuset och härvid kunnat konstatera att byggandet redan 

inletts samt att det skall vara avslutat senast den 30 no

vember 1984. Vidare visar de uppgifter utskottet inhämtat 

att det föreslagna anslaget är tillräckligt. 

20. PLANLÄGGNINGS- 001 BYGGNADSVÄSENDET 

~andskapsandel för avlönande av byggnadsinspektörer (f). 

Enligt 127 § byggnadslagen för landskapet Aland (61/79) kan 
landskapsstyrelsen efter prövning bevilja landskorrnnun bidrag 

för ~vlpnande av byggnadsinspektör. Landskapsstyrelsen föreslår 
utoknmg med 

att;endast en deltidstjänst skulle godkännas som berättigande 

till landskapsandel. Utskottet föreslår för sin del däremot 

att anslaget inte redan i detta skede skulle bindas vid en ny 

deltidstjänst utan att landskapsstyrelsen skulle ha fria hän

der att bedöma kommunernas ansökningar och då särskilt med be

aktande av att det nu inte går att förutse i hur 

stor utsträckning kommunenrn kan tänkas vara intresserade av 
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att inrätta s.k. kombinationstjänster. 

21 • !<'RAMJANDE AV BOS'l'AlJSPRODUKTlON 

Understöd för betalning av ränta för primärlån för hyreshus (f). 

(+ 5.000) 
Ltl Barbro Sundbacks m. fl. finansmotion nr 43/1983-84. 

I finansmotionen föreslås att anslaget under momentet ökas med 

15.000 mark för att möjliggöra en sänkning av hyrorna i land

skapsbelånade hyreshus så att nivån inte överskrider stats

rådets rekommendationer om skäliga hyror. 

Avsikten med understödet är att hyreskostnaderna i landskapsbe

lånade hyreshus skall ktmna nedbringas och utskottet anser i 

likhet med motionärerna att anslaget är otillräckligt om önskad 

effekt skall kunna uppnås och föreslår därför att motionen 

delvis godkänns och att anslaget höjs med 5.000 mark varvid 

lån för vilka räntegottgörelse erläggs får beviljas till ett 

belopp av 470.000 mark. 

30.PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 
Utvecklande av landskapsanställdas företagshälsovård (f). 

Utskottet har låtit informera sig om företagshälsovården och 

härvid kunnat konstatera att Ålands folkhälsoförbund nu har re

surser för att under år 1984 kunna inleda undersökningarna av 

de landskapsanställda som tillhör"riskgrupp l". 

03.ENLIGT FORVAL1NINGSOMRADE ICKE FORDELADE UTGIFTER 
Avlöningar (f). 

Landskapsstyrelsen föreslår att en e.o. befattning som intern

revisor inrättas. 

Den föreslagna konstruktionen omfattas helt av ut

skottet som fäster särskild vikt vid att internrevisorn får 

en fristående självständig ställning direkt under lantrådet. 

I enlighet med vad utskottet tidigare poängterat i samband med 

att landskapsrevisorernas berättelse behandlades (Fu bet.nr 

1/1982-83) är det viktigt att landskapsrevisorerna ges rätt 

att efter överenskommelse med lantrådet anlita internrevisorn 

för utredningsuppdrag. 
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01. CEN1RALFORVAL'INING 

Till landskapsstyrelsens disposition. 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 44/1983~84. 

Då i f inansrnotionen föreslaget anslag bör hänföras till moment 

25.01.28 har motionen behandlats i detta sammanhang. 

I finansmotionen föreslås att under ett nytt moment upptas ett 

anslag om 35.000 mark för startbidrag till en organisation som 

tillvaratar hyresgästernas intressen. 

Till den del organisationens verksamhet ligger inom området 

för landskapets lagstiftningsbehörighet kan anslag upptas 

i landskapsbudgeten men utskottet anser sig inte i detta skede 

kunna ta ställning i frågan eftersom inga konkreta planer be

träffande verksamheten framlagts och föreslår därför att före

liggande finansmotion förkastas. 

06. AV KO!vMJNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

Låndskapsandel till kommunerna för driftskostnader för sociala 

tjänster (f). 

Utskottet har tagit del av landskapsstyrelsens ändringsförslag 

(Ls framst. nr 6a/1983-84) och konstaterar härvid att den före

slagna höjningen uppgår till 3. 766. 000 mark att användas som 

landskapsandel för ålderdomshenunens driftskostnader. 
I övrigt hänvisas till den allmänna motiveringen. 
Landskapsandel till kommunerna för anläggningskostnader för 

sociala tjänster (f). (+ 300.000) 

Ltm Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion nr 40/1983-84. 

I finansmotionen föreslås att anslaget ökas med 500.000 mark 

för erläggande av landskapsandcl till M:irichaTillls stad för byg

gande av ett barndaghem i Backeberg. 

Med hänsyn till föreliggande behov av att förnya och utöka stadens 
bamdaghemspfatser. och d~'l den ifn1gav::rrandc satsningen iir 

beroende av landskapsandel föreslår utskottet att motionen 

delvis godkänns och att anslaget ökas med 300.000 mark som 

under 1984 skulle erläggas som en del av den totala landskaps

andelen. Utskottet förutsätter att landskapet korrnner att uppta 

den resterande bidragsandelen c. 500.000 mark i en wonunande 

ordinarie årsstat. 

J\bt beslutet har ledamoten Tuominen inlämnat skriftlig reserva

tion. 
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10. AJ ANDS C:FNTRALSnJKHUS 

Anskaffning av inventarier (r). 

Utskottet har noterat att det föreslagna anslaget inte om

fattar inköp av en rr~mmograf. Visserligen är det av största 

vikt att dylik app:1rntur införskaffos inom den niin11~1stc fr:im

tiden för att verksamheten med s.k. screen-undersökningar 

skall komma i gäng, men det måste smnti<ligt konstateras . att 

inköp av en rnammograf inte är en tillräcklig åtgärd eftersom de 

övriga resurser, som är en förutsättning för att verksamheten 

skall ge resultat,för närvarande saknas. Så är t.ex. en effektiv 

och snabb granskning av resultaten beroende av att det finns en 

röntgenläkare på orten och även i övrigt saknas resurser för de 

åtgärder som skall kombineras med rnammografen för att bästa 

resultat av undersökningarna skall kunna UPJ~nås. Utskottet har 
informerats om att mammagrafen är inplaneraCI i sjukhusets an
skaffningsplan år 1985. 
Utskottet anser att ru1slaget för anskaffning av inventarier är 

så stort att det när fråga är om större nyanskaffningar på grund 

av ny eller utvidgad verksrunhet skulle vara lämpligt att särskilt 

ornnänma och eventuellt precisera sådana inköp i budgetförslaget. 

Beträffande anslagets storlek har utskottet inte funnit skäl att 

ändra den föreslagna totalsumman (1.540.000 mark). Utskottets 

minoritet (ledamöterna Olof Jansson och Lundberg) anser att 

anslaget borde minskas med 540.000 mark. 

Projektering av tillbyggnad av lasarettsflygeln (r). 

Enligt framställningen har landskapsstyrelsen för avsikt att 

eventuellt inka~ med en tilläggsbudget upptagande kostnaderna 

för tillbyggnaden av lasarettsflygeln. På så sätt skulle anslag 

upptas under år 1984 vilket överensstämmer med vad landskaps

styrelsen föreslog i den av landstinget omfattade långtidsbudgeten 

för åren 1983-1987. Utskottet har särskilt informerat sig om 

den planerade om- och tillbyggnaden, som i och för sig inte 

kommer att innebära att patientplatserna ökar men att perso

nalens arbetsmiljö och även patienternas förhållanden förbättras, 

och härvid funnit att de av projektgruppen för lasarettsflygelns 

sanering och utbyggnad gjorda kostnadsberäkningarna (17.400.000 

mark) på ett ala.cm~rande sätt avviker från de beräkningar som 

framlades riv 1anclsbpsstyrelsen sf! sent som i april 198'.), j 

landskapets långtidsbudget (5.100.000 mark)., 
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14. FOLKHÄLSOARBETET 

Landsknpsnndcl för hii1 soccnt rn lcns :in] iiggn ingskostmdc! ( r)_. 

Beträffande behovet av utbildad åländsk arbetskraft hänvisas 

till den allmänna motiveringen. 

01. CEN1Tu\LPORV/\LTNTNG 

Avlöningar (f). 

Under momentet föreslås att en biblioteksinspektör anställs i 

arbetsavtalsförhållande. Det är här fråga om en föredragande 

vid landskapsstyrelsen som bör vara underkastad tjänsteansvar, 

varför utskottet föreslilr att anslaget (42.900 mark) i stället 

skulle användas för avlönande av en extra biblioteksinspektör 

med en tjänstgöringsskyldighet om 20 veckotimmar. Avsikten är 

o.tt det en<lust sb11 v::ira fråga om en prövotid, vilket utskottet 

härvid vill poängtera med tanke på att den nuvarande tjänsten 

på detta sätt lämnas vakant. 

03. ALANDS LYCEUM 
Grundförbättringar och omb_yggnader (r). 

Ltm Rainer Lönns m.fl. finansmotion nr 52/1983-84. 

I finansmotionen föreslås en höjning av anslaget med 365.000 

mark för att renoveringen och ombyggnadsarbetena vad gäller 

bespisningsköket, matsalen och entrehallen vid Ålands lyceum 

skall k:unrn:i slutföras. 

I likhet med motionärerna har utskottet konstaterat att det 

finns stort behov av snara åtgärder vad gäller lyceets bespis

ningskök och matsal samt att det föreslagna anslaget inte kan 

täcka samtliQ"R dessa kostnader. Utskottet -fi0reslår i detta skede 
ingen ökning av anslaget utan anser att landskapsstyrelsen bör 
l.Uldersöka möjligheterna att omdisponera ombyggnadsplanen så att 
renoveringarna kan göras i en följd. Om landskapsstyrelsen fin-
ner att detta inte är möjligt inom ramen för det föreslagna an
slaget bör anslag upptas i tillägrrshudget under år 1984. Med 
hänvisning till det sagda föreslår utskottet förkastande av 
finansmotion nr 52/1983-84. Dessutom har utskottet under momentet 
behandlat frågan om kommun~rnas deltagande i investeringskostnaderna 
i skolfastigheten som ägs av landskapet utan att kommunerna för den 
skull har någon äganderätt i fastigheten. Detta för kommunerna 
negatjva förhållande bör landskapsstyrelsen utreda. 

04. ALANDS SJOFARTSLAROVERK 

Anskaffning av inventarier oc~ utrustning. 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion nr 36/1983-84. 

I finansmotionen föreslås att anslaget höjs med 421.836 mark för 
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:inköp av viss teknisk utrustning att användas vid undervis-

n:ingen i Ålands navigations:institut. 

De stora :investeringar i teknisk apparatur som i landskapet 

gjorts pti sjöfartsuthildningcns onir~1dc twr w1rit nv stor hc'

tyclelse och inneburit att undervisningen kunnat hällas på en 

hög nivå och på så sätt fått ett gott rykte även utanför 

landskapets gränser. Utskottet anser det vara av största vikt 

att utbildningen även i fortsättningen kommer att vara av hög 

kvalitet och att anpassningen till de nya läroplanerna sker 

på ett tillfredsställande sätt även om detta skulle innebära 

ytterligare kostnader för ny:invester:ingar. I detta skede anser 

sig utskottet dock inte kunna tillstyrka en höjning av anslaget 

och vill samtidigt understryka att större investeringar av den 

typ det här är fråga om skall upptas i landskapets långtids

budget varför motion nr 36 föreslås förkastacl. 

OS. ALANDS TEKNISKA SKOLA 
Projektering av laboratorieutrymmen. 

Vtm Fagerholms m.fl. f:inansmotion nr 33/1983-84. 

I finansmotionen föreslås att anslag upptas under ett nytt 

moment för projekter:ing av om- och tillbyggnad av laboratorie

utrymmen samt planering av maskinrumssirnulatoranläggning vid 

Alan<ls tekniska skola. 

Behovet av de här föreslagna åtgärderna har redan tidigare koT)-· 

staterats och ett projekter:ingsanslag om 200.000 mark för ~
simulatorn och ett anslag om 800.000 mark för laboratorietill

byggnaden har också upptagits för år 1985 i den av landstinget 

omfattade långtidsbudgeten. Utskottet fön1tsätter att de i lång

tidsbudgeten intagna projekten genomförs i enlighet med de där 

redovisade tidsplanerna • "Med hänvisning härtill föresltls att 

finansmotion nr 33 förkastas. 

08. J\LJ\NDS LJ\NTMJ\NNJ\SKOLJ\ 

Projektering av lantmannaskolans utbyggnad (r). 

Ltm Tage Bomans finansmotion nr 60/1983-84. 

I finansmotionen föreslås att anslaget höjs med 250.000 mark 
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för planering och projektering av nya undervisningsutrymmen 

vid Alands lantmannaskoJa. 

Utskottet har noterat att anslag för uppförande av nytt skolhus 

upptagits först år 1985 i den av landstinget omfattade långtids
budgeten och förutsätter att projektet genomförs inom den an
givna tidsramen. Med hänvisning härtill föreslås förkastande 

av finansmotion nr 60. 

11 . ALANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

Hotell- och restaurangservice (f). 
Landskapsstyrelsen gav under år 1983 styrelsen för rörelsen vid 
Ålands hotell- och restaurangskola i uppdrag att utreda för-

och nackdelarna med att rörelsen skulle drivas av ett landskaps

ägt aktiebolag. Styrelsen har nyligen avgivit sitt betänkande 

till landskapsstyrelsen som ännu inte behandlat frågan. Ut

skottet förutsätter att landstinget får möjlighet att yttra 

sig innan en eventuell omorganisering företas. 

Planering och projektering av nya skolutrynnnen för Ålands hotell
och restaurangskola (r). 
Finansutskottet hänvisar här till betänkandets allmänna motivering. 

13. YRKESKURSER OGI öVRIGA UTGIFTER FOR UTBILDNING 

Högskoleundervisningen. 

Finansutskottet hänvisar här till kulturutskottets utlåtande i 

ärendet. 

22. LANDSKAPETS öVRIGA LÄROANSTALTER 

Landskapsunderstöd åt Ålands sommaruniversitet (f). 

Finansutskottet hänvisar här till kulturutskottets utlåtande i 

ärendet. 

23. GRUNDSKOLVASENDET 

Byggnadshjälp för grundskolor (r). (+ 500.000) 

Ltm Sven-Olof Lindfors' m.fl. finansmotion nr 39/1983-84. 

I finansmotionen föreslås bl.a. att anslaget höjs med 1.500.000 

mark för byggnadshjälp till Mariehamns stad för renovering och 

ombyggnad av Strandnäs låg- och mellanstadieskola. 
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MariehaJIIl1s stad har för avsikt att renovera och bygga om 

Strandnäs låg- och mellanstadieskola ochhyggstarten är 

planerad till årsskiftet. För att projektet skall kunna ge

nomföras erfordras dock att landskapsbidrag erläggs och detta 

har också varit landskapsstyrelsens och landstingets nvsikt 

då projektet finns intaget i långtidsbudgeten. För att undvika 

en alltför stor anslagsökning vad gäller föreliggande hudget

moment har utskottet beslutat föreslå att finansmotionen i 

detta avseende endast delvis godkänns och att höjningen skulle 

utgöra 500.000 mark. Det totala beloppet fördelas sålunda 

på olika fimmsfrr för att pil så sätt få till stän<l en utjämning 

av anslaget. Samtidigt vill utskottet föreslå att landskapssty

relsen i fortsättningen årligen i samband med uppgörandet av 

budgetförslaget inbegär och redovisar kommunernas långtids

planer för att därigenom bereda landstinget möjJighet att ta 

ställning till det totala byggnadsbehovet. 

Till övriga delar behandlas motionen under moment 26. 23 .80. 

Amorteringslån för grundskolbyggnader (r). (+ 650.000) 
Ltm Sven-Olof Lindfors, m..ft;> firn:msmotion nr 39/1983-84. 

I finansmotionen föreslås bl.a. att anslagetihöjs med 650.000 

mark för amorteringslån till Mlriehamns stad för renovering 

och ombyggnad av Strandnäs låg- och me11anstadie.skofa. I en1 ig
het med vad som sagts under moment 26.23.32 har utskottet beslu

tat föreslå att medel upptas för det i motionen föreslagna ända

målet. Vad gäller den del av projektets kostnader för vilka lån 

skulle beviljas har utskottet inte funnit anledning att sänka 

det i motionen föreslagna beloppet och föreslår därför att hela 

det i motionen upptagna låneheloppct om 650.000 mark godkänns. 

24. OVRIG UNDERVISNING OG-I STUDIEVERKSAM-IET 

Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (f). 

Ltrn Roger Nordlunds m.fl. finansmotion nr 55/1983-84. 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 100.000 mark för 

landskapsunderstöd till studieförbunden. 

Finansutskottet hänvisar här till kulturutskottets utlåtande 

i ärendet och föreslår att finansmotionen förkastas. 
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26. UNGDOMS- orn lDROITSVERKSAM-IET 

Understöd av idrott och fysisk föstran(r). (+ 150.000) 

Ltm Roger Nordlunds m.fl. finansmotion nr 56/1983-84. 

I finansmotionen föreslås en höjning av anslaget med 150.000 

mark för bidrag till idrottsföreningarna för täckande av rese

kostnader. 

Finansutskottet har kunnat konstatera att idrottsföreningarnas 

resekostnader stigit relativt sett mer än de övriga utgifterna 

för verksamheten. I sammanhanget bör också nämnas detnordiska 

idrottsutbytet som blivit allt livligare och även i fortsätt

ningen kan förväntas öka kraftigt. För att föreningarna skall 

kunna fortsätta att ha idrottsutbyte i samma utsträckning som 

tidigare föreslår utskottet att finansmotionen godkänns i sin 

helhet. Utskottet anser det önskvärt att de åländska idrotts

föreningarna i framtiden redovisar resekostnaderm+ separat så 

att landskapsstyrelsen har möjlighet att följa kostnadstuveck

lingen vad gäller de högre resekostnader som landskapets av

skilda läge medför. 

27. ALL~A KULTURELLA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationcr(r). (+ 100.000) 

2. Bidrag för museiverksamhet. 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion nr 37/1983-84. 
Ltm Göte Sundbergs'finansmoticm nr 38/1983-84. 

Finansmotion nr 37/1983-84 är i sakligt hänseende att hänföra 

till punkt 22 och har behandlats i detta sanunanhang. 

I finansmotion nr 38/1983-84 föreslås att anslaget ökas med 
439.938 mark för museiverksarnheten vid Alands sjöfartsmuseum. 
Finansutskottet anser i likhet med vad som sägs i kultuIUtskot
tets utlåtande att det i detta skede inte finns anledning att 
föreslå ett utökat anslag eftersom de fortsatta driftsformerna 
för Ålands sjöfartsmusewn bör klarl~ggas innan landskapet utvidgar 
sitt ekonomiska stöd. l'vted hänvisning till det anförda föreslår 
finansutskottet att motionen skulle förkastas men vill samtidigt 
påpeka vikten av att landskapsstyrelsen eftersträvar att frågan 
om museets organisationsformer får sin lösning under år 1984. 
16; Visans vänner Aland·r.f. 

Finansutskottet har beslutat att inte föreslå någon ändring vad 

beträffar ansl3get ti 11 Visans vänner. Led<imoten Tuorninen h8r 
fogat skriftlig H'servCJtion till bctiinLmJct. 

1, 
! 
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17. Alands Fredsförening r.f. 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 45/1983-84. 

l finansmotionen föreslås anslaget höjt med 5.000 mark för att 

forskning utgående från landskapets ställning som demilitariserat 

och neutraliserat omril<lc skulle möjl]ggöras. 

Finansutskottet anser att innan en förening kan beviljas medel 

för forskning krävs en ingående beredning av ärendet och en nog

grann planering av den föreslagna verksamheten. Med hänvisning 

härtill föreslår finansutskottet att motionen skulle förkastas. 

Mot beslutet har ledamoten Tuominen inlämnat skriftlig reservation. 

21. Alands kulturråd. 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 46/1983-84. 

Ltl Mirjarn öbergs finansmotion nr 62/1983-84. 

I finansmotion nr 46 föreslås en höjning av anslaget med 68.428 

mark för att möjliggöra anställande av en landskapskonstnär. 

Utskottet anser att frågan om inrättande av en särskild tjänst 

som landskapskonstnär är av principiell betydelse. Verk-

sarnhetsformen är hittills oprövad i landskapet och utskottet,som 

anser att verksamheten inte enbart är förknippad med fördelar, 

föreslår därför att landskapsstyrelsen vidtar en utredning av frå

gan och då med särskilt beaktande av de olika för- och nackdelar 

som kan anses föreligga. I sammanhanget vill också utskottet på

peka att det inte kan anses vara praxis att genom en finansmotion 

införa anslag för en ny tjänst. inom en helt ny sektor. Med ·hän

visning till det sagda föreslår utskottet att motion nr 46 skulle 
förkastas. 
I finansmotion nr 62 föreslås att anslaget höjs med 30.000 mark 

så att sekreterartjänsten kan skötas på heltid. 

Finansutskottet anser att kulturrådets verksamhet pågått för kort 

tid för att utskottet i detta skede skall kunna föreslå att sek

reteraruppgiften utökas till att motsvara en hcltidstjtinst. 

Innan verksamheten fått fasta former måste det anses mera motiverat 

att i första hand satsa medel på själva verksamheten och att avvakta 

tills arbetet tagit fastare former innan en heltidssekreterare 

kan sägas behövas. Med hänvisning till det sagda föreslår finans

utskottet att motionen skulle förkastas. 

22. Till landskapsstyrelsens disposition. 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion nr 37,'1983-84. 
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I motionen föreslås att ans11!1o:et ökas med 150. 000 mark för ut

arbetande av en ny utvidgad historik över den åländska sjö

farten. 

Utskottet föreslth' att finansmotionen godkänns delvis och att 

unslagot höjs med 100.000 mark och hänvisar beträffande moti

veringen till skrivningen i kulturutskottets utlåtande. 

30. ARKEOLOGISK OCH E1NOLOGISK VERKSAM1ET 

Inköp av jordområde (r). 

Ltl May Flodins m.fl. finansmotion nr 41/1983-84. 
I finansmotionen föreslås upptagande av 300.000 mark för inköp 

av ett c. 6 hektar stort område i anslutning till Lemböte kapell

ruin. 

Finansutskottet har i likhet med motionärerna kunnat konstatera 

att ifrågavarande område är mycket frekventerat eftersom Lemböte 

kapellruin befinner sig inom detta område. Det har dock inte varit 

möjligt för utskottet att ställa det nu föreslagna markinköpet i 

relation till andra liknande investeringar som kan varu aktuella 

inom museibyråns förvaltningsområde och Ltskottet hlrdirflföl:ihte cnsett 

sig kunna föreslå att finansmotionen godkänns ,nen,utskottet vill ·samti:lig: 

poängtera vikten av att landskapet kommer i besittning av jord

ornråden med så betydelsefulla fornlämningar som det här är fråga 

om. Finansutskottet hemställer om att landskapsstvrelsen· skulle 

bereda ärendet och att landstinget i nonnal ordning skulle 

få ta ställning till frågan i ett senare skede . .Med hänvisning 

härtill föreslås att finansmotion nr 41 förkastas. 

01. CENTRALFORVAL1NING 
Avlöningar (f) .. 

Under momentet föreslås inrättande av en ny extraordinarie be

fattning som överinspektör med uppgift att fön1tom arbetsmark

nadsärenden även handha vissa frågor vad gäller stödet till nä

ringslivet och dess uppföljning. Finansutskottet har särskilt 

låtit sig infonnasom de arbetsuppgifter som skulle vara förknip

pade med den föreslagna tjänsten och härvid kunnat konstatera 

att det · är uppföljning av kreditärenden som skulle 

utgöra den huvudsakliga arbetsuppgiften men att det även finns 

behov av att avlasta vissa arbetskraftsärenden som nu handhas 

av avdelningschefen, Härvid har kunnat konstateras att det råder 
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oklarhet om fördelningen av arbetsuppgifterna mellan arbets

förmedlingen och den allmänna byrån vid näringsavdelningen som 

föredrar arbetsförmedlingens ärenden. Att situationen uppfattas 

som oklar beror antagligen delvis på att det för närvarande inte 

finns någon särskild arbetskraftsbyrå vid landskapsstyrelsen. 
Finansutskottet finner clet därför viktigt att clet innan elen före

slagna överinspektören anställs,klarläggs hur den nämnda fördel

ningen skall göras. 
02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 
LandskapsW1derstöd för avlönande_av kommunernas näringsombudsmän (f). 

Ltm SW1e Erikssons m.fl. finansmotion nr 51/1983-84. (+ 70.000) 

I finansmotionen föreslås att anslaget höjs med 70 .000 mark för 

att skapa förutsättningar för inrättande av kommWlala närings

ombudsrra.nna tjänster. 

Enligt 3 § 1 mom. lan<lskapslagen om landskapsstöcl för avlönande 

av kommunala näringsombudsmän (34/75) har konrrm..mer som tillhör 

bärkraftsklass I-III rätt att uppbära landskapsandel för avlönande 

av en näringsombudsman. Enligt nänmda paragrafs 2 mom. kan land

skaps styrelsen efter prövning dessutom bevilja landskapsW1derstöd 

för avlönande av näringsombudsmän i konnnuner som inte tillhör någon 

av de nämnda bärkraftsklasserna. Konrrnunernas möjlighet att erhålla 

landskapsandel är således inte beroende av anslagets storlek men 

finansutskottet har trots detta beslutat föreslå att finansmotionen 

godkänns ~xh att anslaget höjs med 7 0. 000 mark eftersom an-

slaget uppenbart är för litet med tanke på behovet. Finansutskottet 

anser det vara av största vikt att det tillkommer fler närings

ombudsmannatjänster och~vill då särskilt i sammanhanget poängtera 

vikten av att tjänsterna åtminstone i initialskedet är heltids

sysslor. 

LandskapsW1derstöd för anlitande av konsultföretag, marknads

föring, exportfrämjande och andra åtgärder för främjande av 

nättingslivet. (+ 50.000) 

Ltm Roger Nordlunds m.fl. finansmotion nr 57/2983-84. 

I finansmotionen föreslås att anslaget höjs med 50.000 mark för 

startande av en kampanj som skall främja inköp av åländska varor. 

För att ändra på ålänningarnas inköpsbeteende föreslår motionä

rerna att en särskild kampanj med måtto att köpa åländska varor 

skulle stödjas med medel ur landskapets budget. Utskottet anser 

i likhet med motionärerna att en sådan kampanj skulle ha posi

tiva effekter på det åländska näringslivet och har därför beslutat 
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föresl2 att motionen godkänns.Då finansutskottet erfarit 

att handelskammaren redan nu har beredskap för en kampanj av 

den typ _som det här -är fråga om anser utskottet det vara lämpligt 

att pengarna kanaliseras via dem i enlighet med en av landskaps

styrelsen på förhand godkänd plan. 

Räntestöd för anskaffning av sjötransportmateriel. (+ 300.000) 

Finansutskottet har kunnat konstatera att det ifrågavarande stödet 

har stor betydelse för den åländska rederinäringen· som är i stort 

behov av att kunna förnya sitt tonnage. Behovet är betyd-

ligt större än det här upptagna anslaget,varför utskottet beslutat 

föreslå att anslaget höjs med 300.000 mark och att beviljnings

fullmakt för år 1984 föreslås till räntestödslän om sammanlagt 

högst 18 miljoner mark. På så sätt skulle också förhållandet mel

lan detta anslag och motsvarande anslag i rjksbudgctcn hl i det

samma som förhållandet mellan den åländska småtonnagcflottan och 

rikets småtonnageflotta. Vid frågans behandling har det visat sig 

finnas ett speciellt behov av att landskapsstyrelsen särskilt in

formerar om att de nu ifrågavarande räntestödslänen inte endast 

kan beviljas för anskaffning av nya fartyg .Det finns cbck i· samnan

hanget skäl att hänvisa till lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 3/1979-80 med anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till hmdskapslag angående tindr ing av 

1 och 2 §§ landskapslagen om vissa räntestödslån som beviljas av 

kreditinrättning (39/78) där utskottet framhåller att ränte-

stöd inte skall beviljas för anskaffning av småtonnage vars ålder 

överskrider genomsnittsåldem för sådant tonnage i landskapet. 

Finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder. 

Ltrn Anders Johanssons m.fl. finansmotion nr 54/1983-84. 

I finansmotionen föreslås att anslaget höjs med 25.000 mark 

för driftsbidrag för tiyggande av tillgången på butiksservice 

inom glesbygdsområdena. 

Det totala anslaget uppgår till 250.000 mark medan den del som 

beviljas i form att driftsbidrag f.ör tiyggande av tillgången på 

butiksservicen i glesbygdsområdena uppgår till 45.000 mark. Mo
tionärerria har föreslagit att denna del skulle uppgå till 70.000 

mark, men utskottet har erfarit att det för närvarande inte fim1s 

någon detaljhandel på fasta Aland som skulle vara berättigad 

att erhålla detta stöd och att samtliga i skärgårdskommunema 
därtill berättigade affärer redan uppbär sådant stöd. 
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Med hänvisning härtill föreslår utskottet att finansmotionen för

kastas. "M::>t detta beslut har ledamoten Söderlund anmält avvi
kande äsikt. 

27.02.52 Btöd till vaiutransporter mellan riket och Aland (r). 
-prågan behandlas närmare i den allmänna motiveringen. 

27.02.62 Ålands självstyrelses 60 års jubileumsfond (r). 

27.05.45 

27.05.62 

Utskottet har konstaterat att inget anslag upptagits mot bakgrund 

av att landskapsstyrclsen för närvarande underhandlar med SITRA

fonden om ett avtal. Finansutskottet föreslår inte några ändringar 
landskapsstyrelsens förhandlingar i 

under förevarande momen4 men vill understryka vikten av at~ arendet 

slutförs inom det snaraste och att ett eventuellt avtal med SITRA

fonden ger utrymme för särskilda bevillningsregler för Åland där 

särskild hänsyn tas till de lokala förhållandena. Qn detta inte 

skulle visa sig vara möjligt förutsätter utskottet att landskaps

styrelsen i fortsättningen upptar medel i den ordinarie budgeten. 

OS. SYSSELSÄT1NINGENS FRAMJANDE 

Samhällsgaranti för unga. 

I fråga om det.under anslaget omtalade introduktionsstödet för 

personer som inte fyllt 25 år har utskottet kunnat konstatera 

att kännedomen om denna stödform inte är tillräckligt utbredd 

bland de åländska arbetsgivarna och utskottet vill därför före-

slå att landskapsstyrelsen låter näringslivets egna organisa-

tioner informera om och ge råd vad be-
träffar denna stöc.lfonn. 

Sysselsättningsstöd för småtonnageflottan (f).(+ 5.000.000) 

Ltm Sture Gustafssons m.fl. finansmotion nr 53/1983-84. 

I finansmotionen föreslås införande av ett anslag om 5.000.000 

mark att beviljas i form av sysselsättningsstöd för småtonnage

flottan. 

Genom en finansmotion infördes i 1983 års budget ett motsvarande 

anslag om 3.800.000 mark. Stödet har beviljats på så sätt att 

det utbetalas berfiknat per anställd för högst 100 <lagarn UJ1dcr 

är 1983 har stöd beviljats för 162 anställda under 100 dagar på 

sammanlagt 11 fartyg. Då behovet av stödet bedömts vara stort även 

under år 1984.har finansutskottet beslutat föreslå att nu förelig

gande motion godkänns och att ett anslag om 5.000.000 mark upp

tas. Vi<l bcviljningcn av <lct nu föreslagna anslaget kunde land

skapsstyrelsen lämpligen undersöka möjlighete111a att bevilja stödet 

enligtsamma modell som tillämpas vid stödjande avfand!:aserade nä-
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27.10.21 

27.10.22 

27.10.44 

27.16.70 

ringar i enlighet med landskapsfagen om sysse]sÄttningspol itisb 

konjtmkturlån till företag (44/77). Enligt lagens 3 § 1 rnom. 

kan ett belopp motsvarande högst det tredubbla beloppet av med 

stöd av lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (FFS 125/34) 

fastställt högsta dagsLmderstöd per arbets- eller utbildningsdag 
beviljas dock högst för 6 månader. Av särskilda skäl kan lånet 

beviljas till ett belopp som avviker från det sagda. 

Investeriri.gsutgifter för !!Iggande av sysselsättningen (f) . 

Anslaget föreslås använt för landskapets egna projekt i händelse 

av försämrat sysse1sättningsläge. Utskottet vill här poängtera 

vikten av att landskapsstyrelsen har en plan i beredskap för att 

vid ett försämrat sysselsättningsläge ha en färdig prioritering 

av de olika projekt eller delar av projekt som kan bli aktuella. 

10. FRAMJANDE AV LANTBRUKET 
Utgifter för lantbrukets instruktionsvcrksaml1ct. 
Ltm Anders Johanssons m.fl.finansmotion nr 63/T983-84. 
Då i finansmotionen föreslaget anslag bör hänföras till moment 
27.10.44 har motionen behandlats i detta sammanhang. 
Lokala fältförsök och demonstrationer. 
Ltl Mirjam öbergs m.fl. finansmotion nr 61/1983-84. 
I finansmotionen föreslås att anslaget höjs med 30.000 mark för 
bekostande av konsulenttjänster för organisk-biologisk och bio
dynamisk odling samt för kostnader föranledda av mikrobiologiska 
jordprov och kontroll av alternativa odlingsmetoder och alterna
tivt odlade produkter. 

Utskottet ställer sig positivt till de i motionen föreslagna åt
gärderna och konstaterar härvid att jordbruksinspektörstjänsten 
för närvarande är vakant men att det då tjänsten blivit besatt 
finns resurser att handha konsumentuppdrag för organisk-biologisk 
och biodynamisk odling och att även möjligheter då kommer att fin
nas att i större utsträckning utföra mikrobiologiska jordprov. 
Kontrollen av odlingsmetoderna och produkterna är däremot en komp
licerad fråga som för närvarande är föremål för en utredning. 
Utskottet anser det därför finnas skäl att avvakta denna rapport 
som utarbetas av jordbruksministeriet och gäller själva analys
metodiken, varför utskottet föreslår att finansmotionen måtte 
förkastas. 

Främjande av jordbruket samt häst- och boskapsskötseln. 
Ltm Anders Johanssons m.fl. finansmotion nr 63/1983~84. 
I fmansmotionen föreslås en ökning av anslaget med 15.000 mark 
för anlitande av expertis son1 kan ge rådgivning beträffande växt
skyddsmedlens användning. 

Finansutskottet förordar den i motionen föreslagna rådgivningen 
men har kunnat konstatera att det upptagna anslaget är tillräck
ligt för att sådan verksamhet skall ktmna bedrivas varför finans
motionen föreslås förkastad. 

16. PLANTSKOLORNA 
Anskaffning av maskiner och inventarier. (+ 30.000) 
Ltrn Roy Janssons m.fl. finansmotion nr 47/1983-84. 
I finansmotionen föreslås att anslaget höjs med 30.000 mark för 
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inköp av en såningsmaskin att användas vid landskapets plantskola. 
Utskottet har funnit det av störst~i vikt att p1 antskolan har 

en tidsenlig utrustning till sitt förfogande och därför efter 

omröstning beslutat godkänna finansmotionen. Minoriteten (leda

möterna Roger Jansson och Tuominen) ansåg att motionen skulle 

förkastas. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINARINGEN 
Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (r). 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl. finansmotion nr 49/1983-84. 

I finansmotionen föreslås höjning av anslaget med 30.000 mark 

för projektering av fiskelandningsbrygga i Humrnelvik, Vårdö. 

Utskottet anser att byggande av fiskelandningsbryggor är en fråga 

som bör handhas av kommunerna och att det ·i mlighEt härmed inte finns 
anledning att nu föreslå den avsedda ökningen av anslaget eftersom 

inget initiativ kommit från den berörda konnnunen. Således föreslås 

att finansmotionen skulle förkastas .. 

25. 1URI SMEN 
Turismens främjande (r). 

Ltm Mlgnus Lundbergs m.fl. finansmotion nr 59/1983-84. 

I motionen föreslås höjande av anslaget med 675.000 mark för 

bidrag till anläggande av den resterande delen av golfbanan 
vid Kastelholm. 

Den del av golfbanan som färdigställts (etapp !)omfattar en 

9-hålsbana. Avsikten har dock hela tiden varit att utvidga 

banan till att omfatta en 18-hålsbana, vilket är den typ av 

golfbana som håller internationell klass. Frågan om vilken 

mark som skall användas för etapp Il av golfbanan har varit 

föremål för reglering i ett avtal mellan Alands landskapssty

relse och Ålands golfklubb r.f. Utskottet konstaterar därför 
med förvåning att frågan om golfbanans placering inte berörs 

under momentet. Då frågan, på gnmd av avtalet är av mycket 

brådskande natur, hemställer utskottet om att landskapsstyrel

sen i brådskande ordning måtte utreda de olika möjligheter till 

lösningar av markfrågan som kan bli aktuella och att även det 

av Alands golfklubb r.f. förespråkade s.k. norra alternativet 

härvid medtas bland alternativen. l sanIDand med att en placering 
norr om Långängsbacken utreds bör miljömässiga och arkeologiska 
synpunkter heaktas liksom·även lantmamiaskolans för,ust av mark. 
Först i det skede då landskapsstyrelsen för ärendet till lands
tingets behandling beträffande golfbanan·s placering och frt1gun 
om anslag för beviljande. av ekonomiskt stöd till golfklubben tar 
finansutskottet ställning j frågan och förcsE1r därför att fi
nansmotionen förkastas.Utskottet anser dock i princip att ett 
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bidrag om 50 % bör utges även för byggande av etapp I I. 

28 Ht 02. VÄGAR 

28.02.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på 
fasta Aland (r). 

Ltm Börje Erikssons m.fl.finansmotion nr 34/1983-84. 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion nr 35/1983-84. 

Ltm Tage Bomans finansmotion nr 42/1983-84. 

Ltm Ulf Anderssons m.fl. finansmotion nr 58/1983-84. 

I finansmotion nr 34 föreslås att anslaget höjs med 300.000 

mark för ombyggnad av vägen Gottby-Jomala kyrka. Anledningen 

till att den här föreslagna vägen inte kunnat byggas tidigare 

är inte bristen på medel, tidigare anslag har inte kunnat ut

nyttjas, utan problemet är att vägplanen inte kunnat godkännas. 

Med önledningen härav finner utskottet det inte motiverat att 

uppta medel för ifrågavarande vägsträcka utan föreslår att fi

nönsmotion nr 34 förkastas. 

I finansmotion nr 35/1983-84 föreslås att anslaget höjs med 

200.000 mark för vägförbättringsarbeten på avsnittet Olofsnäs

Pantsarnäs i Geta. Anslag för vägförbättringsarbeten på den nu 

aktuella vägsträckan finns inte upptaget i den av landstinget omfat-

tade trafikplanen och även i övrigt anser utskottet det 

vara omotiverat att nu uppta det föreslagna anslaget med tanke på 

den ringa trafik som förekonuner på den aktuella vägsträckan, 

varför utskottet föreslår att finansmotion nr 35 skulle förkastas. 

I finansmotion nr 42/1983-84 föreslås att anslaget höjs med 

250.000 mark för ombyggnad och iståndsättning av vägen mellan 

Bastö och Pålsböle. I landskapets trafikplan finns den nu ak

tuella vägsträckan upptagen för åtgärder under perioden 1988-

92. Cirka 2-3 km av vägen har genomgått en uonn1stning och kon

tinuerligt pågår underhållsarbeten. Utskottet fjnner därför inte 

skäl att frångå trafikplanen och föreslår att finansmotion nr 42 

förkastas. 

I finansmotion nr 58/1983-84 föreslås att anslaget höjs med 

100.000 mark för projektering av en breddning av bron över Mar~ 

sundet. Utskottet har erfarit att en ombyggnad i enlighet med 

motionärernas förslag skulle vara mycket kostsam och att det därför 

i första hand måste undersökas om andra och mindre åtgärder kan 

:-
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vidtas. En sådan åtgärJ skulle vara att bredda bron genom att 

separata gäng- och cykelbanor monterns fast i bron. För närvarande 

måste det anses vara oklart om den nuvarande bron är dimensione

rad för en så stor ökning av hcfastningen. Det i1r dtirför nödvändigt 
att beställa en aktuell hållfasthetsutredning. Utskottet har 

erfarit att en sådan utrednjng skulle kosta c. 1S.OOO mark och 

föreslår att landskapsstyrelsen låter utföra en utredning och att 

anslaget för dispositionsmedel (1.500.000 rnk) belastas.Finans

motionen nr 58 föreslås således förkastad. 

Utskottet har särskilt låtit sig informeras om byggandet av Norra 

Sundsvägen. För närvarande är c. 1,8 km under byggnad. Vad be

tlä:ffar de resterande delarna av vägen anser utskottet att måJsätt

ningen vid anläggningsarbetena bör vara att i så stor utsträckning 

som möjligt endast anlägga nya vägstriickningar n~ir det är särskilt 

påkallat och att naturaspekterna i så stor utsträckning som möj
ligt beakt{ls. 

28.02.78.Vågbyggpads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

Utskottet finnEr inte skäl att ändra i landskapsstyrelsens förslag 

att för Torsholma-Lappo-projektet uppta 200.000 mark för inledande 

av projekteringen av sträckan Torsholma-Härö och förslaget att 

uppta ett anslag om 1.100.000 mark för byggande av Ava-bron. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Roger Jansson och Tuominen) 

anser att anslaget för Torsholma-Lappo-projektet skall höjas med 

800.000 mark och att anslaget för byggande av Ava-bron skall stry

kas eftersom de anser att det firuns skäl att påskynda Torsholma

Härövägen för att på så sätt skapa en acceptabel förbindelse för 

befolkningen i Lappa-regionen, innan stora investeringar görs för 

att förbättra kommunikationerna inom de delar av kommunen som redan 
har acceptabla förbindelser. 

Utskottet har inte funnit skäl att ändra landskapsstyrelsens för

slag om upptagande av 300.000 mark för planering och projektering 

av färjfäste och väg till södra Seglinge.Ledamoten Tuominen har 

anmält avvikande åsikt eftersom han anser att anslaget skulle 

strykas, då han finner det obehövligt. 

04. SKARGARDSTRAF IKEN 

28.04.70 Anskaffning av fartyg och färjor (r). 

Ltrn Bjarne Björklunds m.fl. finansmotion nr 48/1983-84. 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 3. 000. 000 mark för 

byggande av en ersättningsfärja för m/s Viggen. Under januari 
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1984 påbörjas byggandet av en ny färja för Asterholma och byggandet 

heräknas vara avslutat under hösten 1984.Utskottet anser att 

byggandet av ersättningsfärjan för m/s Viggen inte skall inledas 

innan Asterholma-färjan är färdigställd. Byggandet skulle således 

inledas först under är 1985 och eftersom det då iir ti 11 riick1 igt 

att medel upptas i 1985 års budget föreslår utskottet att finans

motion nr 48 förkastas. Utskottets minoritet (ledamöterna Olof 

Jansson och Lundberg) fogar skriftlig reservation till betänkandet. 

h 
I 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte omfatta landskapsstyrel

sens förslag till ordinarie årsstat för land

skapet Aland under år 1984 med följande 8nd

ringar och bemyndiga landskapsstyrelsen att 

uppta för årsstatens genomförande erforderliga 

lån. 

r~~QJ;1§J:~ 

Avdelning 14. 

l~===El~~~!~!~~§!~~Q~~I~~ 
01. AVMKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skatte
finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

~I~!~I~8 

Huvudtitel 21. 

21. LANDSTINGET ================ 
03. LANDSTINGETS öVRIGA UTGIFTER 

28. Dispositionsmedel 

Huvudtitel 23. 

23. KANSLIAVDELNINGENS FORVALTNINGSOMRADE ========================================== 
01. CENTRALFORVALTNING 

01. A \d.öningar (f) 

Grundlöner 593.928 593.928 

Årsarvoden 318.912 318.912 

övriga löner och 
arvoden 

- personal i arbets-
avtalsförhållan-
de 136.656 84.556 

- extra arbetskraft 52. 100 

Alderstillägg 249. 906 249. 906 

Dyrortstillägg 96.762 96.762 

Maskinskrivnings-
tillägg 4.032 4.032 

Fack-och årstillägg 24. 720 24. 720 

Landskaps sty
relsens förslag 

~~~;~iZ:Z~~ 

329.297.759 

329. 277. 759 

395.668,673 

~;Z~~=~~~ 

245.000 

125.000 

~h~~~=~g 

3, 169.141 

1. 645. 641 

Finansutskot
tets förslag 
336.477.759 ============ 
336. 4 77. 7 59 

336.457..759 

402.848,673 

~,;,z~i=~~~ 

270.000 

150.000 

~h~~~=~l~ 
3.169.141 

1.645.641 
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Semesterersättningar 
och premier 71. 125 71. 125 

Lönejustering 149.600 149.600 

1.645.641 1.645.641 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 
64. Understöd för betalning av ränta för 

primärlån för hyreshus (f) 

Huvudtitel 25. 

25. SOCIAL- OCH HALSOVARDSAVDELNINGE'JS FOR-========================================== 

Landskaps sty
relsens förslag 

15.878.000 

15.000 

Y~~~~~~~~~ ~Q~~Zl;Q2~ 

06. AV KOMMJNERNA ANORDNADE SOCIALA TJANSTER 16. 106. 000 

31. Landskapsandel till kommunerna för an
läggningskostnader för sociala tjänster 
(f) 1.000.000 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FORVAL1NINGSOMRADE =============================================== !Q1;1~~~1~Q 

01. CENTRALFORVAL1NING 1. 638. 707 

01. Avlöningar (f) 1.515.207 

Grund löner 358.488 358.488 

Årsarvoden 546. 072 546. 072 

övriga löner och 
arvoden 

- extra arbetskraft 15.000 57.900 

- personal i arbets-
avtalsförhållande 42.900 

Alderstillägg 241. 332 241 .332 

Dyrortstillägg 86.246 86.246 

Tillägg efter vissa 
år 14.448 14.448 

Maskinskrivnings-
tillägg 4.212 4.212 

Semesterersättningar 
och -premier 68.709 68.709 

Lönejustering 137.800 137.800 

1.515.207 1.515.207 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

2:L GRlJNDSKOL V/\SFNDET 34.060.000 

32. Byggnadshjälp för grundskolor (r) 3.500.000 

80. Amorteringslån för grundskolbyggnader(r) 1.300.000 

Finansutskot
tets förslag 

15.883.000 

20.000 

2Q~~ZhQ~~ 

16.406.000 

1. 300. 000 

lQ~;§~~;l~Q 

1.638.707 

1.515.207 

35.210.000 

4.000.000 

1.950.000 



-_36- Landskaps sty
re Isens förslag 

26. UNGDOMS- OCH IDROTISVERKSAM-IET 1. 725.000 

51. Un<lcrstöcljande uv i<lrott och fysisk 
fostran (r) 1.220.000 

27. ALLT'M.NNA KUL1URELLA UPPGIFTER 1.409.000 

SO. Friirnjande av vetenskap, litteratur och 
konst samt understöd åt kulturella or-
ganisationer (r) 1.200.000 

Huvudtitel 27. 

~z~==~~I~~~~~~k~I~~~§=~QEY~~I~~§g;~~ ~z~1z1~1z1 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 12.020.000 

os. 

16. 

30. Landskapsunderstöd för avlönande av korn-
rrunernas näringsombudsmän (f) 70.000 

40. Landskapsunderstöd för anl Hande av konsult
företag, marknadsföring, exportfrämjande 
och andra åtgärder för främjande av närings-
livet 510.000 

41. Räntestöd för anskaffning av sjötransport-
materiel 600.000 

SYSSFLSATTN•INGENS FRÄMJANDE 

62. Sysselsättningsstöd för småtonnageflottan 
(f) 

Skogsbruksbyrån. 
PLANTSKOLORNA 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

4 .310.000 

565.000 

100.000 

Finansutskot
tets förslag 

1.875.000 

1.370.000 

1.509.000 

1.300.000 

62624.174 =========== 

12.440.000 

140.000 

560.000 

900 .000 

9. 310 .000 

5.000.000 

595.000 

130.000 

Utgifternas totalbelopp 395.668.673 402.848.673 

J\r!ariehamn den 21 december 1983. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Roger Jansson, v. ordf. 
(delvis) 

Olof Janssonfi ledamöterna Lundberg, Söclerlund och Tuominen samt ersättaren 
'Mattsson (delvis). 



R e s e r v a t i o n 

Landskapets trafikplan för 1983-1992 förutsätter att anslag för ny fär
JS på Simskäla-linjen upptas i årsstaten för 1984. Då landskapsstyrel-
en ej beaktat detta har motion väckts i ärendet (fin.mot. nr 48.). Un-

ae:r ärendets behandling har ej något sådant vät;;ande skäl framkommit, som 
motiverar en förskjutning av den ifrågavarande tidsplanen. Tvärtom f5rut

sätter en jämn sysselsättning inom varvsindustrin i landskapet att byggan
det av nya m/s Viggen fortsätter i obruten följd, sedan den under byggnad 

varande Asterholma-färjan färdigställts under hö~ten 1984. 
Vi finner sålunda motionens syftemål fullt motiverat och kan eJ om

~atta, att densamma avslås. 

Mariehamn den 28 december 19GJ • 



R e s e r v a t i o n 

25.06.31. Landskapsandel till kommunerna för anläggningskostnader 

för sociala tjänster (f) 

Ltm Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion nr 40/1983-84 

Föreslås att anslaget höjs i enlighet med motionen med mark 500.000 

som landskapsandel för barndaghem i Backeberg i Mariehamn. 

Utskottets majoritet har omfattat en förhöjning på 300.000 mark 

vilket enligt stadens myndigheter och även enligt de tre stora 

fraktionerna i som verkar i staden är otillräckligt. Från stadens 

sida har man varit beredd att dela andelarna på två år, och då total
kostnaden är beräknad till 1.900.000 mark och landskapsandelen då 
skulle utgöra totalt 950.000 mark, skulle f6r år 1985 anstå 650.000 

mark. En dylik förskjutning skulle ytterligare anstränga stadens 

lånebudget i synnerhet då detta projekt är sammankopplat med om

byggnaden av låg- och mellanstadieskolan i Strandnäs, där utskottet 

enhälligt gått in för att föreslå blott 500.000 mark i landskaps

andel för ombyggnaden mot äskade 1.500.000 mark. 

26.27.50. Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisationer (r) 

16. Visans Vänner Aland r.f. 5.000 mark. ökning 2.000 mark 

Föreslås en ökning av anslaget med 2.000 mark i enlighet med Kultur

rådets förslag för att möjliggöra en planerad visfestival i skär-

gå • Enligt uppgift är det meningen att denna folkliga kultur-

sa ing i glesbygden skall genomföras i samband med och som en 

l av den av Kulturrådet initierade kulturfestivalen på hösten 1984. 

folkliga breddningar av musikutbudet under festivalen 
bör understödas i synnerhet då projektet genomförs i skärgården. 

agsökningen bygger på en uppgjord plan. 

17. Alands fredsföreni r.f. 10.000 mark. ökni 10.000 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 4 1983~84 
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ALANDS LANDSTING 

Sr 261/83 • 

Till Finansutskottet 

från kul tunitskot tet. 

Kulturutskottets utlåtande i fråga om landskapsstyrelsens förslag till 

ordinarie årsstat för år 1984 (Nr 6/1983-84) vad beträffar de under 

utbildningsavdelningens förvaltningsområde ingående momenten 26. 13.28 

Högskoleundervisningen och 26. 22. 3 7 Landskapsun<lerstöd ;clt J\ lands sorrunar

uni versitet, de under 26.27 Allmänna kulturella uppgifter ingående mo

menten samt finansmotionerna nr 37,38,41,45)46~55 och 62. 

Med :mlc<ln.ing hiirav får kul turutskottct, som i iirendet hört skolinspektören 

Jan-Erik Ak:erfelt, antikvarien Marita Karlsson, sekreteraren Brittmari 

Wikström, ordföranden för kulturrådet Anja Eriksson, ordfönmden för 

Alands högskoledelegation Erik Sundberg, sjöfartsrådet Edgar Eriksson, 

sjökapten Karl Kåhre och konstnären Guy Frisk, framföra följande. 

26. 13.28 Högskoleundervisningen. 

26.22.37 Landskapsunderstöd åt Alands sommaruniversitet. 

Utskottet konst;:iternr att de kurser på högskolenivå som arnmgerns 

i samarbete med f rrn1tför a 11 t J\ho J\kadcm i och undrn 

högskolor mötts av ett betydande intresse och visat sig täcka ett 

väsentligt behov. Många deltagare kan här skaffa sig forthjJdning 

och kompletteringsutbilc1ning på akademisk nivå medan för andra 

kategorier bereds möj 1 igheter att avverka inledande delar av 

högskolestudier pil hemorten. En fortsatt gynnsam utveckling förut

sätter att Alands högskola tillförsäkras tillräckliga resurser. 

Ur denna synpunkt är den föreslagna anslagsökn iwren enligt 

utskottets mening motiverad. Med tanke på elen relativt omfottancle 

handlec1ningen ti11 de studerande, uppgifter i ansJutning till tcn

tamenstillfällen, allmän planering etc. är det nödvändigt att verk

samheten ges tillräckliga administrativa Tesurser. Utskottet under

stryker betydelsen av koordinering med sommaruniversitetets arbete. 

På gnmd av att högskolekursernas andel av den nuvarande gemensarrrrna 

sekreterarens arbetsuppgifter ökat a 11 tmer, kan sommanm i vers i tetet 

komma att behöva viss temporär personalförstärkning. 

I 
1-
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Vad gäller phmerna pil att inom högskoleundervisningens ram 

inleda forskning förväntar sig utskottet att högskoledelega

tionen uppställer mera konkreta mål och riktlinjer för arbetet 

och i scnurc sammanhang dtcrkonuner med preciserade i.iskanJen. 

Utskottet vill här hetona betydelsen av att forskningsprojekten 

bedrivs i nära samarbete med moderuniversiteten med utnyttjande 

av deras resurser och erfarenhet. 

26. 24. 52 Landskaps stöd för studiecirkel verksamhet ( f) . 

Ltm Roger Nordlunds m.fl. finansmotion nr 55/1983-84. 

Vad utskottet erfarit är det svårt att i detta skede göra en hedöm

ning av hur stort anslag som behövs under år 1984. Utskottet emot

ser dock att landskapsstyrelsen i tilläggshudget upptar anslag för 

att möjliggöra kompensation för alla lagstadgade utgifter. 

26.27.50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer (r). 

2. Bidrag för musciverksamhet. 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion nr 37/1983-84 och ltm Göte Sundhergs 

finansmotion nr 38/1983-84. 

I finunsmotion nr 37 äskas ett särskilt anslag om 150.000 rn;Jrk för 

utarbetande av en utvidgad historik över den åländska sjöfarten. 

Utskottet anser utt en förnyad utgäv<J om den äländsk<J sjöfartens 

historia skulle vara kulturhistoriskt värdefull och föreslår att 

samhällsstöd bör utges för att säkerställa utgivningen av hoken. 

Innan samhällsstöd utges bör dock finnas en disposi tionspl<Jn över 

bokens innehåll, en tidsplan som anger nLir boken tir klar samt en 

finansieringsplan som bör uppta de totala kostnaderna för utgiv

ningen av boken. Utskottet föreslår att i 1984 års årsstat ett 

reservationsanslag om 100. 000 mark kan upptas för att sifäersttil la 

utarbetande <IV en utviclg::id historik över elen Liliindska sjöCartcn. 

I finansmotion nr 38 äskas 
(skrivfel i.motionen) 

ett ökat anslag om 439. 938 mark; för 

museiverksamheten vid Ålands sjöfartsmuseum. Enligt utskottet~ upp-
11ar inte 

fattning bör Ålands sjöfartsmuseums verksamhet tryggas men utskottet; 

funnit skäl· att i clcttn skede förord;i ett utökat ansläg eftersom det 

i dag verkar oklart i vilken form det prive1ta museet skall drivas 

i framtiden. Utskottet är av den åsikten att landskapet och Ålands 

sjöfartsmuseum bör förhandla angående museets framtida förvaltning 

och landskapets ekonomiska stöd. Det tmika museets fortsatta verk-
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samhet får inte äventyras på grund av bristande samhällsengagemang. 

9. Alands Fågelskyddsförening. 
Anslag för föreningens verksamhet skulle i f ramti.den kunna upptas 
tmdcr mlljövii rdsbyrt\ns budgetmoment med beaktande av verksamhetens 
karaktär. 

17. Ålands Fredsförening r.f. 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 45/1983-84 

om utökat anslag med 5.000 mark för att möjliggöra forskning ut

gående från landskapets ställning som demilitariserat och neutra

liserat omrLldc. Utskottet anser att det med hiinsyn t i 11 den verk

samhet som Ålands Fredsförening r.f. ämnar bedriva under år 1984 

är befogat med ett utökat anslag om S.000 mark. 

18. Konststipendier. 

Utskottet anser att en översyn över stipendierna bör göras i sam

arbete med konstnärerna. Vad utskottet erfarit medför uppsplittring 

på flera år av ett stipendium som i sig är ettårigt, att ett sådant 

stipendium inte ~r intressant för konstnärerna, eftersom de under 

tiden inte får utomåläncJska stipendier. Utbetalningssystemet bör 

samtidigt ses över och det bör övervägas om inte stipendierna bör 

utbetalas som en klumpsumma och inte som nu månatligen.översynen 
som här avses bör omfatta alla konstarter. 

20. MJsikstipcndier. 

Stipendierna bör kunna ges även som projektstipendier. 

21. Alands kulturråd. 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 46/198.~-84 <_?ch_l!_LlJirt~.~ 

tföergs finansmotion nr 62/1983-84. 

I finansmotion nr 46/1983-84 äskas anslag för att möjliggöra 

anställande av en landskapskonstnär. Utskottet ställer sig positiv 

till tanken på att under bestäm:la tidsperioder anstiilL1 en fonclsbps

konstnär. Denna person skulle närmost fungcr:.i som handleda rc J 

planera och leda kursverksamhet o .dyl. ivled konst

när avses här inte enbart bildkonstnärer utan även andra konstnärs

grupper bör komma ifråga såsom t.ex. musiker. Innan en dylik verk

samhet igångsätts bör en utredning göras som klargör målet 

Utskottet emotser :1H en sikl:m ut rccln i ng görs 

snarast så att försöksverksamhet kan inledas redan under år 

1984. Verksamheten bör vara anknuten till Ålands kulturråd. Anslag 

för dylik verksamhet bör under inga förhållanden inverka på an

slagen för stipendier 
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Utskottet förcs1«1r citt ett ti11 rtick1 igt stort rcscrvationsunsl:tg 

upptas i årsstaten för att möjliggöra en försöksverksamhet med 

lun<lskapskonstnär. 

Va<l beträffar fjnansmotion nr 62/198:J-84 har utskottet runnit ;1tt 

man h()r LIVWlkta :itt anstiilla en kultursekreterare p<'i heltid tills 

handlingsprogranunet för kulturrådet är klart och en fast arbets

plats för kultursekreteraren har ordnats. De förhållanden under 

vilka kultursekreteraren i dag arbetar kan inte betecknas som 

ändamålsenliga. Arbetet skulle med ull slikerhet hli effektivare 

om kultursekreteraren skulle ha en fast arbetsplats. Detta skulle 

också underlätta kontakterna till organisationer och föreningar. 

22. Till landska sst relsens dis osition. 
ts ottet rnner et mest än mc"ilsenligt ntt h]dragct till 

Socictas pro Floru ct Fauna Fcnnica i framtiden skulle ;ms J;'is 

över miljövårdsbyråns budget. 

M..Ise i byrån. 

Ltl May Flodins m.fl. finansmotion nr 41/1983-84 

om anslag för inköp av ett c. 6 ha stort område i anslutning till 

Lemböte kapellruin. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen 

förhandlat med ägarna om inköp av det aktuella området. Utskottet 

föreslår att landskapsstyrelsen bör fullfölja förhandlingarna i 

ärendet. Någon be<lönming av områdets storlek och priset härför 

har utskottet inte gjort. 

Området i fråga är ur kulturhistorisk synpunkt mycket värdefu11 t 

och skulle tillsanmians med Lemböte kapellruiner bilda 

en helhet som mer än hittills skulle fnur!"läva dess karakttir av na

tionalmonument. 

Mar ichanrri <len 19 december 1983. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande Bert Häggblom 

Lars Ingmar Johansson. 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: Ordf .Björklund ,v .ordf. Sundberg 

(delvis) ledamöt. Fagerholrn(dclvis), Flodin och Sundback. 


