Fil\fAl\fSUTSKOTTETS betänkande nr 3/1968-69
med anledning av Ålands landskapsstyrelses
fram.ställning till Ålands landsting med
förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland under år 1969.

3/1968-69.

(Nr 34/1968).
Med anled_ning av ovannämnda frmnställning varöver Landstinget inbegärt
utskottets utlåtande 9 får utskottet 9 so111 i ärendet hört talraannen Thorvald
lantrådet Martin Isaksson 9 äldre landskapssekreteraren Jan-Erik
landskapskailireraren Henrik Gustafsson 9 landskapsagronomen Tor
ve.gingenjören Anders Lindholu 9 rektorn för Ålands lyceum Börje
Karlsson 9 riksdagsmannen Evald Häggblom 9 t.f. biträdande landskapskamreraren Björn Grtissner 9 stadsdirektören Aron Häggblou, bankdirektören
Klas Eklund 9 rektorn för Ålands tekniska skola Alarik Häggblora, fiskerikonsulenten Magnus Westling och byråchefen Runar Åkerfelt, vördsaint anföra följande~
I samband ned denna framställning har utskottet behandlat la:n,dstingsmannen Olof Janssons finansE10tion med förslag 9 att landstinget ville under 10 Ht.V kapa i landskapets ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år
1969 införa ett anslag om 20.000 mark för .anordnande av angöringsmöjlighet
för sjötrafiken vid Svälö i Kökar koEmmn. Motionen beröres närmare i de~ljraotiveringen.

Utskottet har företagit resor till Geta 9 Kumlinge och Vårdö komrDuner
samt besökt Ålands lantmannaskola 9 Ålands lyceum och Ålands husmodersskola.
Utskottet har jämväl inhämtat kulturutskottets utlåtande över i fraBställningen upptagna anslag för kulturella ändainål. Kulturutskottets utlåtande fogas till detta betänkande såsom bilaga. De av kulturutskottet
föreslagna förhöjningarna av vissa anslag har dock icke kunnat beaktas.
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De nugällande lagbestämmelserna om landskapets finansförvaltning liksom även om landskapets inkomst- och utgiftsstater har blivit så föråldrade, att de under nu rådande förhållanden förlorat sin praktiska betydelse. Finansförval tningslagen tillkor:1 redan den 9 mars 1933 och var naturligtvis stiftad i syfte att i första hEULd reglera då rådande finansförVal tning. Den utveckling av förvaltningen so:u1 skett efter denna tid, sär8kil t efter tillkomsten av den nya självstyrelselagen, har medfört att
lagen nu är otidsenlig, vilket naturligt nog nedför en viss osäkerhet
.l.noo för,.ral tningen EW landskapets finanser. Utskottet vill därför, liksmJJ.
<ä'Ven landshövdingen gjorde i sitt öppningstal 9 understryka vikten av att
denna lagstiftning så snart so:c1 möjligt undergår en nödvändig förnyelse.

2 1
-2Unde r remissdebatten påtalades att vissa av de av landskapsstyrelsen
ti.llsatta koETu1i tteerna samt olika arbetsgrupper icke i önskvärd utsträckning fullgjort sina uppgifter inom skälig tid. Finansutskottet har även
ägnat denna fråga uppu1ärksamhet ()ch ön~kar för sin del underst:ry ka betydelsen av att landskapsstyrel~en så vitt möjligt i tidshänseende borde
begränsa dessa uppdrag för att där?.genom få till stånd en förbättring.
I samband med behandlingen av denna framställriing har finansutskottet
kon1111i t att taga ställning till -:;venne frågor av större principiell bärvidd. Den första gäller finansieringsforrn.en för anslaget under 1 Ht.I:l4
nFör stödjande av valorganisationer 11 ~··Enligt uppgift av riksdagsmannen
Evald Häggblom har man från fina;i.srnJ.nisteriet föreslagit att det s.k.
partistödet för landskapets riksdagsman skulle utbetalas till landskapsstyrelsen, som sedan skulle förcelE beloppet wellan de olika i landskapet verksa.rm:i1a valorganisationer~a. Detta.förfarande, vilket skulle innebära en ny i·lag icke förutsatt finansieringsform och som därutöver kunde betyda att landskapsstyrelsen förfogar över medel utan att landstinget
ges möjlighet att uttala sig över dessas användning, kan finansutskottet
för sin del icke omfatta. Landskaps styrelsen har också föreslagit att det
s.k. "partistödet" skulle gå över ordinarie budgeten, men, då anslaget
i behörighetsavseende kan anseg vara av "blandad natur 11 och för att understryka karaktären av "genomgångsanslag 11 då anslaget för åländska riksdagsmannen finns upptaget i rikets budget, har finansutskottet beslutat
införa ett motsvarande anslag på in..'k:onstsidan under 6 Avd. I: 2.
Den and~a 1rågan av större principiell bärvidd har $amband med anslaget under 10 Ht.III~7 "Ålands yrkesskola för tillbyggnadm och berör finansieringsiorBen. Yrkesskolan ~ar nu varit i verksamhet under en så lång
tid, att en mot den naturliga utvecklingen av undervisningen svarande utvidgning av skolans utryiillnen blivit nödvändig. Med hänsyn härtill och
med beaktande av den utredning landskapsstyrelsen nu·tramlagt omfattar
utskottet landskapsstyrelsens förslag on att dessa byggnadskostnader
Skulle finansieras över den ordinarie årsstaten.
Innan den till vårsessionen aviserade förvaltningsreformen förelagts
landstinget har landskapsstyrelsen i s1.:1mband med budgetförslaget fö.reslagi t en provisorisk omfördelning av arbetsuppgifterna ino~ lantbruksavdelningen. Landskapsstyrelsen har därigenoa velat bereda I~dskapsagronomen
större möjligheter att ägna sig åt näringspolitiska frågor samtidigt smil
en teknisk företagskonsulent skulle anställas såsom ett på fältet koordi:nerande organ mellan företagarna och landskapets myndigheter Med beaktande av att denna omorganisation i detta skede är att betrakta såsom

ett provisoriui:c1 i avvaktan på att förval tningsreforr.ilen skall draga upp
nya riktlinjer för den näringspolitiska förvaltningen har finansutskottet
omfattat de nu föreslagna åtgärderna.
Finansutskottet har denna gång ägnat ordnandet av skärgårdens färjtra=
fik särskild uppmärksam.het. Orsaken hiirtill har i främsta rum.o.:et varit
landskapsstyrelsens förslag att utbyta Föglöfärjan mot en ny sådan av
dubbelt större kapacitet sm:.1tidigt s0111 den nuvarande färjan skulle korm:na
att användas dels såsom reservfärja för landffi:apets övriga färjor och
dels under soDföiartic1 såsom en andra färja på linjen Prästö-Vårdö.
Behovet av välordnade trafikii1öj1igheter för KuIJlinge komr:mn måste
enligt utskottets uppfattning tillgodoseso Det nya färjfästet på Snäckö
utgör givetvis härvid viss förbättring. Bristen på färjor av tillräcklig
kapacite~ får dock icke utgöra hinder för regelbundna trafikförbindelser
för km.IE1unen. Utskottet är ense ri1ed landskapsstyrelsen därow 9 att det 111ed
tanke på det nuvarande antalet .landsvägsfärjor 9 otvivelaktigt finnes
behov av att skaffa en reservfärja, speciellt då den nuvarande reservfär=
jan '"Ejdern" insatts i regelbunden trafik i Brändö skärgård. Men utskottet ifrågasätter dock huruvida den grn:c1la "Föglö-färjan" kan anses läEiplig såsom reservfärja för hela skärgården. En reservfärja borde enligt
utskottets uppfattning fylla sådana k:cav att den utan större svårigheter
kunde Brsätta samtliga landskapsfärjor oberoende av årstid.
Frågan on anskaffandet av en ny färja kon.Ipliceras också av det faktun
att statsrådet ännu icke fattat slutgiltigt beslut o:o byggandet av den
s.k. 11 statsfärjan 11 •
Ifall stats.färjan komier redan hösten 1970 borde slutha:onen på fasta
Åland så snart son nöjligt .fastställas. Innan vägförbindelserna mellan
Vårdö och fasta Åland förbättrats synes det utskottet Eiest ändanålsenligt
att förlägga denna hailm till Långnäs. Hedan nu föreligger soI.1illartid betydande svårigheter för "Vårdö-färjnn" att svälja genoi;.1fartstrafiken och
även om ytterligare en färja skulle insättas på linjen torde trafiken
icke bli fullt tillfredsställande.
Dessa ännu osäkra faktorer liksoE1 även den 01;iständigheten att skärgårdsnällmden icke uttalat sig 01:1 den föreslagna lösningen av reservfärjProbl-e1!.1et och Föglö kor.lli.mn angående den föreslagna lösningen av bl. a.
menförestrafiken för ko1;:n2.lunen
har gjort~ att utskottet ännu icke ansett
,frågan on anslag för en ny Föglö-färja aogen för slutligt avgörande. Då
landska:psstyre1sen redan i r::1ars nästa 2r har 1::1öjlighet att återkoillL1a i
ä~endet och anskaffandet av en ny f2rja således icke avsevärt fördröje3
har u-tskott.et beslutat föreslå att anslaget nu skulle utgå. Santidigt
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fterlyser utskottet den tidigare begärda utredningen om lösning av men~
6restrafiken pä Föglö genom byggandet av ett reservfäste i norra delen
v kommuneno
Utskottet har tagit del av handlingarna i ärendet angående landskapsstyrelsens beslut om anläggandet av en färjhamn i Harparnäs i Kökar, Utskottet har därvid erfarit att det visserligen varit möjligt att åstadkomma en djupare farled till Svälö 9 men då det för utskottet samtidigt
blivit klarlagt att det saknas möjligheter att, utom i fall av direkt
fara för färjan, få isbrytarassistans till vare sig Svälö eller Harparnäs 1 anser utskottet icke skäl föreligga att för övrigt uttala sig i frågano
D e t a 1 j m o t i v e r i n g
INKOMSTER.
Vårdavgifter.
I detta moment ingår även främmande kommuners andel av
driftskostnaderna beräknad på basen av antalet vårddagar
för patienter från respektive kommuner. Då dessa inkomster
enligt uppgift ännu icke uppburits för år 1967 anser utskottet att indrivningen borde påskyndas. Samtidigt borde
landskapsstyrelsen pröva huruvida det icke vore riktigt
att dessa inkomster påföres ett särskilt inkomstmomento
Bilregisterbyråns inkomster.
I motiveringen till detta anslag föreslår landskapsstyrel~
sen att för registerbrickorna skulle uppbäras en avgift
om 5,50 mark medan motsvarande avgift i riket utgör 8,00
mark, Utskottet ifrågasätter dock huruvida det icke i
kompensationshänseende vore motiverat för landskapsstyrel~
sen att fastställa avgiften till samma belopp som i riket"
6 Avd I~ 1
Statsanslag för skattefinansiell utjämning.
På grund av att utskottet föreslagit vissa nedskärningar
på utgiftssidan, har budgetförslaget balanserats med en
motsvarande sänkning av statsanslageto
Statsbidrag för understödande av politisk verksamheto(Mo
mentet nytt).
Med hänvisning till allmänna motiveringen angående stö~
dande av valorganisationer föreslår utskottet införandet
av ett nytt inkomstmoment under benämningen "Statsbidrag
för understödande av politisk verksamhet".Denna benämning
torde bättre motsvara det syftemål? för vilket anslaget
kommBr att användas.
Numreringen av efterföljande moment ändrad.
o

o
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UTGIIiJTER.
Ht,I~l.

J~1ncl§J?ingsr;1ännens

a~:;:e9.,.9-$m. 9

dagtraktanen ten och rese kost-

pad~~

3

Ht.I~lO.

o::=::===

(förslagsanslag).
Anslagets art av förslagsanslag har av nisstag icke blivit
angivet i budgetförslaget. För den skull föreslår utskot~
tet införandet av denna beteckning.
Kostnader för vidareb2fordran av från Sverige utvisade

!J-nlä~dska medborga~8=·

3 Ht. II ~ 1.

5 Ht. IV~ 2.

Rubriken föreslås ändrad.
l\.vlön:k.!IBar.
Länsmannen i Jonala distrikt har hos landskapsstyrelsen
anhållit on inrättandet av en ny överkonstapelsbefattning
i distriktet. Landskapsstyrelsen har dock med hänsyn
tj_ll den förestående o:uorganisationen av polisväsendet i
landskapet icke i detta skede beslutat föreslå inrättandet
av en dylik befattning. Med beaktande av att polisinspektören i landskapet förordat en dylik tjänst samt att man
frå:i.1. polisnannaförbundets sida rekoDnenderat en överkonstapel per 7 konstaplar i:ivensou av behovet av ökade avance:i.~iangsnö jligheter inou polisförvaltningen har utskottet
för sin del dock beslutat föreslå att en dylik befattning
skulle inrättas. Befattningen skulle dock i första hand
bliva e.o. Utbildnings:cöjligheter torde även kunna erbjudas inon en snar frm1tid. Genon denna nytillkonna befattning kan en av de fyra (4-) föreslagna yngre konstaplarna
strykas.
;g!xtra kurser.
Förslaget om anordnandet av en undernaskinnästarkurs vid
Ålands tekniska skola har under senaste tid livligt debatterats. Alltsedan år 1965 har dock regelbundet anordnats
dylika kurser i landskapet.
Enligt vad utskottet inhäntat har även till instundande
års kurs annälts ett tj_llräckligt antal elever. Då det
c1essuton enligt uppgift icke råder arbetslöshet till sjösi:::
bland åländska maskinnästare 9 har utskottet icke an.sett
det vara skäl att slopa kursen under instundande år.
]'ör upprustning av nedeltidshus i Sund.
Ifrågavarande oedeltidshus är en stenbyggnad belägen intill
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Ht.XIII~l6.

6 Ht.III:5.

6 Ht.III:_7.

i._Ht.V:l.

ky:ckogårdsrnuren vid Sunds kyrka. Huset har använts såson
vinl-cällare eller möjligen såsor;i kapell. Anslaget onfattas
av utskottet.
Kostnader
för sounaruniversitetet.
Utskottet har tagit del av verksarnhetsprogram och kostnads~
kalkyl för s01mnaruniversitetet under instundande år. Utskottet har därvid funnit att folkskollärarnas fortbildning såvitt E1öjligt jänsides 111ed studiecirkelformen borde
förläggas till detta sm:.i.naruniversi tet. Genor.J. denna utbildningsfor:w. likson även genom fortbildning av lärare vid andra skolor skulle en ekonoEJ.isk grundval för soIJmaruni versi~
tetets fortsatta verksa.IJ.het .kunna skapas. Utskottet 9 soD
i övrigt hänvisar till kulturutskottets utlåtande i denna
fråga, omfattar förslaget 9 uen förutsätter dock att Marie~
hanns stad i likhet ned städerna i riket deltar i kostnaderna för sonmaruniversitetet.
Ji iskeriundersökningar _(f).
Landskapsstyrelsen har hos utskottet anhållit on att detta
anslag skulle höjas ned ett tilläggsbelopp oD 28.160 Eiark.
Skrivelsen bilägges betänl-candet. Utskottet har dock funnit
att av detta belopp 8.968 nark är avsett att användas för
investeringar? varför detta belopp påföres 10 Ht.VII:l.
])essut01.-::i är 5, 000 Dark beaktat tidigare 9 varför förhöjningen utgör 14.192 112rk.
:förbättrande av fiskeleder och fiskehaLmar.
Byggandet av fiskehru~nen i Skeppsvik, Eckerö, har ännu
icke påbörjats trots att anslag härför har funnits upptagna såväl i 1967 so111 i 1968 års budget. Byggstarten har enligt uppgift fördröjts på den grund att vägfrågan ännu
icke lösts. Utskottet önskar dock ifrågasätta huruvida
icke vägen med hänsyn till dess allmänna betydelse borde
byggas såsom bygdeväg. Därigenom skulle också vägfrågan
snabbare kunna lösas och hanmproJektet i skyndsam ordning
förverkligas.
..

~
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A!lör1Jngar.
Utskottet har såsom näunts i den allmänna IJotiveringen
beslutat onfatta landskapsstyrelsens förslag om inrättande
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av en teknisk konsulentbefattning. Dennes uppgifter skul=
le nä:cEiast vara att upprätthålla en nära kontakt med förfJtagarna sant att verka som ett koordinerande organ för
rådgi vningsverksarnheten i landskapets regi. Den tekniska
konsulenten skulle även lrnm:m att ko11plettera den ekono=
Diska rådgivningen son handhaves av företagarföreningen.
Kompetensfordringarna skulle yara för tjänsten lämpad tek,,
nisk utbildning och m::>farenhet.

6

Ht.V~9.

-====

V11.Stt3r~töd

till turi$L~,E:;:l1-~L fräoj,ande.
För verkställandet av en särskild utredning

om turismens

utveckling på Åland föreslås anslaget höjt med 20.000 Llark.

7

Ht.II~l.

Underhåll av landsväga~:_})Ch bygdevägar.
I ootiveringen till detta noraent har landskapsstyrelsen
under c) punkten angivit att den nellan Seglinge och
.Snäckö i Kunlinge insatta färjan förutsättes trafikera
under tiden för öppet vatten. Enligt uppgift av vägingp1f:j ören är avsikten dock att upprätthålla trafiken rJed f~if
jan så länge isförhållandena det nedger.

7

Ht.III~2.

li'C:)r =1l,:p-pre?-sning av bå~c)-~der.
Av c1etta anslag har 85. 000 uark anvisats för nuddring

2,1,~

farleden geno11 Ekhoh1Ssund i Föglö för att därigenon gdra
det nöjligt för m/s Kökar att vintertid assistera Fögl~f
färja. El=iedan detta anslag har sanband ned lösningen a<1/
Föglö koEJJ"mns Llenförestrafik 9 vilken fråga utskottet Vi~
grund av nu_ föreliggande utredning icke ansett sig kunna
taga ställning till föreslås att anslaget i detta skede
skulle ninskas Eled sngdo, belopp.

8

Ht.I~7.

B:b,,clr2-;K för heELvårdsyerl;s91Jheten (f).
I landskapsstyrelsens uotivering för detta anslag

fraL1hål~

les 9 att det ur flera synpunkter vore west ändar:1ålsenligt
ifall landskapsbidrag kunde utgå för he1~1Sarnari tverksamhet
i skärgårdsko11inunern2, 9 oaktat uotsvarande statsbid:rag
icke utgives. Med beaktande av de i skärgården rådande
särförhållandena skulle otvivelaktigt hensanariterna vara
till stor nytta för särskilt vården av åldringar. Utskottet
oufattar därför landskapsstyrelsens initiativ och euotser
att skärgårdskor:TI,mne:r:na redan från början av budgetåret
ges IJÖ jlighet till landskapsbidrag för ifrågavarande verksaDhetsforn.
1.Ht.II~25.

1[p....Q.?=rstödande av poli.i;;islc verksai=ihet. (Mouen tet :flyttat
från 1 Ht.I~l4 9 rubriken ändrad).

-8Med hänvisning till c1en allE1änna woti veringen och till
i-rntiveringen under 1 Avd.VI~2 föreslår utskottet att
nm~1entet får en mer adekvat rubrik nänligen "Understödan~
de av politisk verksar,1.het1 1 • Då anslaget icke är avsett
att användas endast för politisk verksamhet i sa1tlbanc1 111ed
landstingsval och då det dessutou icke heller kormer att
beviljas på basen av till olika väljargrupper hörande
landstings1~1än 9 har utskottet föreslagit en flyttning av
i:10mentet från 1 Ht. till 9 Ht. De av landskapsstyrelsen
föreslagna fördelningsgrunderna orc1fattas helt av utskottet.

10

Ht.II~l.

-

AlanQ,_f?.. centralsjukh1-1:,i'?,q :f(:jr ny- QCh ateranskaffningar.
Röntgenavdelningen vid centralsjukhuset hade hos landskaps~
styrelsen anhållit ou att i föreliggande budgetförslag
skulle införas ytterligare ett anslag OEl 7.000 I'ilark för
anskaffande av ett nytt röntgenrör. Trots att sjukhus:r.ännden 0E1fattade franstt~llningen beslöt landskapsstyrelsen
avslå densaiJ.r.ia. Utskottet har dock för sin del rned beaktande av sjukhusnännc1ens förord och de synpunkter överlä·~·
karen vid sagda avdelning franfört i skrivelse 9 ansett
det påkallat att införa anslaget,varför moTientet föreslås
höjt ned 7.000 uark.
~lanCl§ tekniska sko~0_f9r anskaffning av laboratorieutrust~

·

·r~i

nir:i.g~,,,""-r.

ELrndan raotsvarande anslag för landskapets inrättningar och
skolor i budgeten i allnänhet är upptagna soB fasta anslag och då ifrågavarande utrustning utan större svårigheter bör kunna anskaJ':fas under budgetåret 9 föreslår utskottet att detta anslag skulle ändras från reservations~
anslag till fast anslag.

10 Ht.III~l5.

Skollägenheten på
(Rl}.]Jriken ändrad).

Jm~l§;.l..c:t

_gård för_ anskaffning av

naski~1.er:.

i

Enligt uppgift av ka11:ceraren har beträffande /budgetförslaget nännda tilläggsonråde för Jor.tala gård redan avtal 01;1
inköp träffats och 1anc1skapsstyrelsen avser att i till8,ggs-budget föreslå erforderligt anslag. För den skull sänkes
anslaget med 21.000 fä3Tk 9 motsvarande köpeskillingen för
ifrågavarande onråde.

12_,Ht . IV ~ 5 •

Al~tiE:;teckning

i bolag för turistanläggningar. (M:oraentet

utgår).
För närvarande arbetar en km:uai tte bestående av represen-

10 Ht.V:l.

10 Ht.V~5o

lQ

Ht. V.

--9=
tanter för landskapet och olika organisationer för att
utreda olika frågor i saE1banc1 r11ed bildandet av .ifrågavarande bolag. :Man avser därvid att använda sig av utonstående expertis sm11tic1igt som liknande projekt koEmer
att noggrannare studeras. I princip ställer sig utskottet
positivt till förslaget Den vill icke taga slutlig ställning till anslagets beviljande 9 innan ytterligare utredning presterats. Enligt uppgift torde denna vara klar
före instundande Emrs nånad 9 varför utskottet förutsätter
att landskapsstyrelsen i första .tilläggsbudgeten för år
1969 9 på nytt inkoIJLier ned förslag till motsvarande anslag.
'L;~,&byggnads- och vägf_CLr~ättringsarbeten (r).
lmgående landskapsstyrelsens notivering till detta Eloment
kan all111änt påpekas att landskapsstyrelsen avser att i
E1åhända alltför l:ö g g:rad splittra vägbyggnadsarbetena genom att bygga och förbättra endast kortare sträckor på
flere olika platser. Genoc att ist~rre oofattning koncentre,
arbetena till ett E1indre antal vägar skulle säkerligen
~rtörre effekt kunna uppnås.
För den fortsatta utbyggnaden av Järsö-vägen har landsl<apsstyrelsen föreslagJ.t 300. 000 mark uedan de totala
kostnaderna för projektet beräknats uppgå till 1.800.000
nark. Med beaktande av att vägen;seda.n Mariehaons stad
frångått sitt beslut au att bygga hann på Järsö, i första
hand är avsedd för det lokala behovet har utskottet i
likhe·t med landskapsstyrelsen ansett att vägen skulle byg~
gas såsom bygdeväg. De i landskapsstyrelsens motivering
fraw.lagda kostnadskalkylerna motiverar 1 att vägen skulle
förses oed fast broförbindelse över Nåtö- ström.
!12skaffning av lands~Ei,,g§fär ja ..
Med hänvisning till den allmänna motiveringen föreslår
utskottet9 att i r.iooentet ingående anslag för anskaffande
av ny landsvägsfärja på Föglö skulle utgå.
fi.EE-rClEi.}Jngsrnannen Olof if..lill:1ssons finansmotion.
Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen för lösandet
av- frfö,1st trafiken på östra Kökar uppgör en vägplan för
koE1Emnen och att denna vägplan förverkligas i skyndsam
ordning. Då en förbättring av vägarna bör givas prioritet
i förhållande till anläggande av ett färjfäste på Svälö
föreslår utskottet dock att nationen nu förkastas.

-----------------------------

"~10~-

Utskottet anser likväl att landskapsstyrelsen bör ägnF.t frågan 0E1 färjtrafik på östra Kökar uppL1ärksar,1het.
]!å__:tg och Hu§__ö biologieka for~k1~ingsstationer sant Björlf.2~
p.2tu;..r,skyddsoL1råq..§.
Hubriken ändrad. Beträffande notiveringen hänvisas till
6 Ht.III~5.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet
vördsa~t föreslå
att l1andstinget r:iåtte antaga landskapsstyrelsens förslag till ordinarie inkomstoch utgLftsstat för landskapet Åland under
år 1969 , ied följande ändringar och tillägg
saut benyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för budgetens förverkligande erforder-

I N K 0 M S T E R.
Landskaps styrelsens förslag

6 Avdelningen.

==============
1.

-2.

I. Finansieringsin~-roi;1ster.
Avräl::nings- och rän~t~)n)_{onster.
Statsanslag för skattefinansiell utjänning~
31.906.617
- a)förskott för år- 1969
- ........••....
Statsanslag för understödande EtV politi sk verks2n1he-t
Ränteinkonster från finansieringsnedel
Inbetalningar av landskapets enskilda
medel för vid avräkningen såsou ordinarie utgifter icke godkända belopp
10.000
Sunma I kap. 32. 316. 617
)J-_~~~11. 99Q
SumrJ.a 6 Avdelningen 32. 316. 617 "3}. 211. 990

-

~

~

D

3.
4.

-

~

•

o

o

.,

!!I

o

o o

•

"

•• o o

~

o

G

o

o

Q,

30.751.95)0

o

Sunria inkonster r;ik

10.000

================================================

U T G I F T E IL.
1 Huvudtiteln. Landstinget.

===========================

J.

landstingskostnaQ_er.
Lands tingsL.1ännens arvoden, dagtraktaE1en ten
och resekostnader (förslagsansla~)
llJ:..t~1änna

240.000

Stödande av valorganisationer ... , ...... .
SurnEia I kap. 407. 320 <22]. 320
SUEJ.Ela 1 Huvudtiteln 407. 320 357. 32Q

50.000

240.000
momentet utgår

3 Huvudtiteln. Polisväsendet.
=================~===========

,t•xJ?olisinrä ttni1~J. _t Marieharnn,
Kostnader för vidarebefordran av :frJn Sverige utvisade finländska medborg2re ..•..

II. Polisväsendet

12.000

12.000

landet .

i)å

.Avlöningar~

a 10.935972

1 överkonstapel9 årsarvode
(A 16)
c. o.

o

o

o

"o. o

o

o

o

o

o

o o

•• "

o o.

0

••

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

-Q

o o e

o

o

o o

o

a 9.722988

3 yngre konstaplar, årsarvode
(A 13) •

c

0

0

I)

-.11

0

0

0

0

•

0

()

38.892

29.169

SuEuila II kap. 500 .134 .2.Ql~· 3,:t7
Smillila 3 Huvudtiteln 1.054.588 1.055.801
6 Huvudtiteln.

Näringm~'nas

fränjande.

=====================================
III. Fisket.
Fiskeriundersökningar(förslagsanslag) ..••
Sui:ma

III kap. 5 31.168 545. 360

V. Övriga

näri~.

53.230

67.422

-12110.000

Understöd för turismens fräBjancle

V kap. 273. 500 ,S9,,;J. 500
Summa 6 Huvudtiteln 2.255.566 ~.289.758
SUlilEla

7 Huvudtiteln. KormJunikationsväsendet.

======================================
11-1·= SkärgårdskoranunjJ~a tlonerna.
För upprensning av båtleder (reservationsans 1 ag)
e

0

0

•

0

0

0

<I

Cl

0

•

•

0

•

0

0

•

0

0

•

0

0

0

0

...

0

0

0

0

0

0

9

0

•

40.000

•

III kap. 505. 000 j-20 000
Swmna 7 Huvudtiteln 4. 7 L~5. 296 4. 660. 296
Sw:u~ia

o

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

==============================
II. Särskilda

a~s1ag.

Understöd1.::i,nde av politisk verksauhet ... , ..
Sur'1lna II kap. 354.250 j-04.250
SUEllila 9 Huvudtiteln 1. 859. 250 1. 909. 250
~O_J?:uvudtiteln.

1.

50.000

In'(,,~steringsutgifter.

II. Hälso- och sjukvården.
Ålands centralsjukhus för ny~ och återansk af fni11.gar ..

o

Q

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

o

:'!

o

o

9

o

o

o

o

o

o

o

o

o

188.000

195.000

Surnrua II kap. 272 .150 ?79 .150
JII.[ndervisnings- och bildningsväsendet.
4.

llands tekniska skola :för anskaf'fning av
laboratorieutrustning
000000•0000

Skollägenheten på Jomala gård för
ning av Itiaskiner
SUlill11a

15.000

•••••••••

anskaff~

III kap, 846. 600 f?37 ._ 600

33.000

12.000

242
- 1 3IV.

Näringarnas~främjande.

5.

Aktieteckning i bolag för turistanläggninar
Summa IV kap. 233.000 33.000
V. Kor.c1rnunikationsviis.E;:g.det.

5.

Anska ffning av landsvägsfärja ...... ,, ... ..
950,000
Slliiliua V kap. 3.833.000 2.983.000

200.000

100 .000

YIJ.

1.

Särskilda ansl~g .
Nå tö och Husö biologiska forskningsstationer
samt :Björkör naturskyddsområde ....... , ...
14.000
SUii1rila VII kap. 14-. 000 22. 968
SuEllila 10 Huvudtit eln 5.306.250 4.251.218

Sum~

utgifter mk

22 . 968

36.646.457 - 35.541.830

===, =======================================-======
Marieharnn 9 den 14

dec~l968.

Påp~~
Folke \rfoivalin
ordförande

~

1~
~~

.;. , s~~~~Car ~
sekreterare

Närvarande i utskottet: ordför anden Folke \1fo ivalin 9 viceordföranden
Harry Lindfors 9 ledamöterna Curt Carlsson (delvis) 9 :Bertel Söderlund
och Runar Wilen san1t suppleanterna 'I'hor- Alf Eliasson (delvis) och Sven
Friberg (delvis).

Till

F i n a n s u t s k o t t e t

från

kulturutskottet.

Sedan Finansutskottet i brev av den 27 november detta år inbegärt kulturutskottets
0

utlåtande över kulturanslag i landskapsstyrelsens framställning till Alands landsting med förslag till ordinarie inkomst-och utgiftsstat för landskapet Åland under
år 1969 och därvid särskilt betonat anslaget under 5 Ht XIII:l6 i sagda förslag,

-

får kulturutskottet, som i särskilda frågor hört landskapskamreraren Henrik Gustafsson och biblioteksinspektören Inga-Britt Öfverström, anföra följande.
Allmänt önskar utskottet, i likhet med vad som framhölls i utskottets yttrande över
innevarande års förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat, beröra nödvändigheten av att krav ställ~s därpå, att föreningar och sammanslutningar genomgående,
förrän understöd beviljas, presterar en utredning om den planerade verksamheten
un~ er

året, för vilken bidrag erfordras,

el~er

om detta i undantagsfall icke skett..,_

i samband med ansökan om anslag inför nytt budgetå r, utredn · ng om verksflmhf'ten framl ägg e s innan bidrag betalas ut. l>å detta sätt kunde i viss rndn insyn vinnaP i

e

aktiviteter, som bedrives på detta fält, tillika som upplysning om bidragen kunde
spridas och genom erforderligt höjda anslag en aktivering av verksamheten på längre
sikt vinnas.
5 Ht XII:3. Bidrag till biblioteken (förslagsanslag)
Med hänsyn till att här ifrågavarande utgifter steg från år 1967 till
år 1968 med ca 30.000 mark och då en höjning av avlöningarna för kommunernas bibliotekspersonal snarligen är att vänta såsom en följd av
den kompetensökning, vilken innevarande årskursverksamhet medfört, anser kulturutskottet föga troligt, att i förslaget oförändrat bup eterade
ytterl 1 are
140.000 mark kommer att räcka till. Med beaktande llJiJ-"Jlll: av de höga
bokpriserna och behovet av dels förnyelse av de kommunala bibliotekens
bokbestånd samt dels en önskvärd ökning av audiovisuell materiel i land-

.

.... !ntJ1 1'

(.; ..~ '.l

skapsbiblioteket för utlåning till de kommunala biblioteken, prövar utskottet

sanno~

likt, att anslag till ett belopp om minst 170.000 mark kommer att erfordras.
5 Ht Ill: 7.

"Alandica" samling.
Utskottet önskar fästa uppmärksamheten på behovet av att ett reglement
utarbetas, innehållande de villkor, varunder det i samlingen nu och fr
deles ingående materia_l et får disponeras, var och på vems ansvar det

8

förvaras och utlånas m.m., för tryggande av att samlingen kommer til l
sedd nytta.
5 Ht XII:S.

Delegationen för biblioteksärenden.
Eftersom enligt 22

§ biblioteksförordningen

förutsättes, att ett sär ski

anslag för rubricerade ändamål skall finnas reserverat, föreslår utsko
tet, att 500 mark intages i ordinarie utgiftsstaten för år 1969 därför.
Uppenbarligen har det genom ett förbiseende av landskapsstyrelsen ut elämnats ur budgetförslaget.
5 Ht XIII:3 j) Till vetenskapen, litteraturen och konsten främjande ändamål.
Kulturutskottet finner angeläget, att d en kommitte , som redan år
:. ~ lJ s ptt es

l~ ti1

för utarbetandet av en lärobok i samhällskunskap, samman-

ställd såsom ett sn eci a lverk för Aland med dess särart i fråga om g eografi, historia, näringsliv, folkkultur och författning, med det snaraste aktiveras, så att läroboken inom kort kunde utkomma. Måhända
kunde kommittens arbete främjas av komplettering med en eller flere
pedagoger.
5 Ht XIII:6.

Understöd åt teatrar, sångkörer och orkestrar.
Anslaget 'har under en tidrymd av sex år höjts endast med 500 mark, från
6.000 mark år 1964 till 6.500 mark i nu föreliggande budgetförslag.
Stegringen motsvarar inte ens penningvärdets fall under nämnda tid, och
följaktligen har

anslag~~s

praktiska betydelse årligen minskat. Utgående

från nämnda exempel anser utskottet en omprövning av dylika anslag framdeles motiverad, utan att dock i detta skede ställa något direkt förslag, och vill fästa i minnet det, som i inledningen till detta utlåtande framhållits.
5 Ht XIII:7.

Bidrag för avlönande av verksamhet för kulturorganisationer.
Utskottet noterar med tillfredsställelse, att en välbehövlig höjning
föreslagits över hela linjen för att följa upp utvecklingen i den all männa lönenivån och förutsätter, att dessa anslag även i fortsättning en
justeras kontinuerligt enligt enahanda princip.

5 Ht XIII:l6.

Kostnad er f ö r sommaruniversi tetet.
Initiativet till denna institution, Ålands sommaruniversitet, hälsas
av kulturutskottet med tillfredsställelse, och utskottet vill uttala

,.
liet san1
s.

örhoppningen, att projektet kan genomföras oaktat några utfästelser om understöd,
tminstone i detta skede, icke erhållits vare sig av Mariehamns stad eller andra
ntressenter, varför sålunda i yttersta fall enbart landskapets enskilda medel
åste tagas i anspråk för bestridande av kostnaderna utöver ordinarie statsbidrag.

reglem1

nu och ommaruniversitetets kursprogram synes välbetänkt upplagt såväl beträffande fortsvar de1 ildning enligt lokalt behov som, och detta särskilt, Åland i akademisk blickpunkt
mmer ti l istoriskt och naturvetenskapligt inom nordisk ram. Härvid har utskottet med särkil t gillande erfarit, att en allsidig belysning av bl.a. landskapets självstyrele (historiskt, folkrättsligt, nationellt...._och internationellt) enligt förslag komer att ges en framträdande plats inom ramen för kursernas historiska och författett sä1
·slår ut i ingshistoriska del.
där J ad avser det tilltänkta kursprogrammet i övrigt vore det enligt utskottets mening
969

·el sen u1

V V ikt

'

att den planerade kursen i grundskol epedagogik bibehålles med sikte på

~komplettering

av lärarnas utbildning för framtida behov, då man sannolikt

ör kunna räkna med att en dylik kurs, hållen i akademisk regi, tillmätes betydelse
.1.
Lil

· avseende å formell kompetens och bör tillika på ett fördelaktigt sätt kunna kompår 19

ettera de fortbildningskurser för lärare, som för närvarande pågår i landskapet.

' samman· et är även att märka, att en motsvarande kurs anordnades vid Vasa sommaruniversitet
l.ga om g r 1968.
l det snf
då hända

Ma r i e h a mn

er fl ere
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Sekreterare

den .l

december

1968.
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I. ~,.,

lf.'" ~a

förhoppningen, att projektet kan genomföras oaktat några utfästelser om understöd,
~tminstone

i detta skede, icke erhållits vare sig av Mariehamns stad eller andra

intressenter, varför sålunda i yttersta fall enbart landskapets enskilda medel
måste tagas i anspråk för bestridande av kostnaderna utöver ordinarie statsbidrag.
Sommarunive rsitetets kursprogram synes välbetänkt upplagt såväl beträffande fortka11

bildning enligt lokalt behov som, och detta särskilt, Åland i akademisk blickpunkt
historiskt och naturvetenskapligt inom nordisk ram. Härvid har utskottet med särskilt gillande erfarit, att en allsidig belysning av bl.a. landskapets självstyrelse (historiskt, folkrättsligt, nationellt......och internationellt) enligt förslag kom- ·

ilt

t-

mer att ges en framträdande plats inom ramen för kursernas historiska och författningshistoriska del.
Vad avser det tilltänkta kursprogrammet i övrigt vore det enligt utskottets mening
av vikt, att den planerade kursen i grundskolepedagogik bib ehålles med sikte på

IIJUOfKKlC komplettering av lärarnas utbildning för framtida behov, då man sannolikt
bör kunna räkna med att en dylik kurs, hållen i akademisk regi, tillmätes betydelse
i avseende å formell kompetens och bör tillika på ett fördelaktigt sätt kunna komplett era d e fortbildningskurser för lärare, som för närvarande pågår i landskapet.
Det är även att märka, att en motsvarande kurs anordnades vid Vasa sommaruniversitet
år 1968.

Ma r i e h a m n

På
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Ordförande
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vägnan:

fr1;;;i]7.{l~J..---:;.
-

oi l/J~nsson

1-

Sekreterare

den .l

december

1968.
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ALANDS CENTRALSJUKHUS
MARIEHAMN

1

Mariehamn den

19~-~ ---···

• 11

Tel. växel 12080

RONTGENAVDELNINGEN
OVERL;4;KAREN

Till Landstingets finansutskott.

Bland de anslag som undertecknad anhöll )m för kompletterin~ar
och nyanska :ffningar av apparatur på röntgenavdelningen vid Alands
\centralsju1chus under 1'.;'6;,J :fanns ett anslag på mk '7.000,- f'ör
ett nytt röntgenrör. Detta sk.ulle ersätta vårt äldsta och omodernaste rör, . som redan är rätt slitet och inte kan anses motsvara
de krav s6m man i dag kan ställa på ett effektivt rör. Detta anslag ströks dock med den moti veringen att röntgenavdelningen :för
1~66 fått ett nytt rör t i l l skallbordet.

l

Då d enna motiverL1.g torde basera sig på ett missförstånd, ber jag
här ytterligare :få motivera nö dvänclighet en av nämnda anska:ffnj_ng a
Landskapsstyrelsens motivering för strykning torde basera sig pä
en passus på sidan uJ i budgetförslacet för året 1966, där det
heter: 11 - - - 21" rontgertrc5r t i l l tomografskallbord och genomlysningsstativ ••• 11 • Vid en efte:::gransLcrnng av sju.diusets budgetmotivering
:för 1)1D6 har jag funnit, att något röntgenrör överhuvudtaget inte
näEmts i vårt förslag, utan de rör som då sl::.a:ff'actes ingick i det
redan 1)'05 av Landstinget i princip godkända nyanskaf':fningsprogrammet på mk 250.000,-, av vilken summa sedermera mk 100.000,användes 1)166. Dessa rör ingår ocL:sa i en helt annan arbetsplatsutrust~1ing pä sanatoriesida:a och har därige:10m ingenting att göra
E1ecl det a i.c tuella behovet . Det rör som vi nu anh.öll om sk.ulle ersätta ett >'är gammal t, omoder~-it och slitet rör so:~: tilll:.ör det
sak. pelarstativet i rcintgenlaboratoriet pa sju tdiussic:l.an. Då den.
oildKvali tet man ~;:an erhålla :ned detta ror är tydligt underlägsen
elen, som l::an erhållas med modernare ror, 1~örsci!;:er vi givetvis i
möjligaste män ta bilderna med dessa , vilket i sin tur medfö r
ojä1m1 oelastning av laboratorierna och tendens t i l l köl:nldningar
pä sanatoriesidan.
i~nvisande

t i l l det ovan sagda an~åller jag h~rrned att finansutskottet sl;:ulle ta nä:n:;.1cla anslagsäskancle t i l l ny prövning.

Överlakare

~ fc1M vVclQ
I

•••••••••••••••••••••

Lars Törnwall

0

•••••••
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ÅL ANDS LANDSKAPSSTYRELSE
KAMRERARKONTORET

Ma riehamn, den

18

N.O.\/ ..E M6.J;.R .....
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19 ..
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LANDSK.APSSTYRELSE
Vägavdelningen
JY[ariehamn den 30 janua.ri 1968.

Till Kommunalfullmäktige i Käkar.

Er skrivelse
av den 11.12.-67.
-

=-

Med anledning av Kommunalfullmäktiges ovan angivna skrivelse, avseend$
en 6i4 m djup farled till Svälöholm, bifogas här en fotostatkopia av
sjöfartsstyrelsens skrivelse Nr 110/67/601 C av den 22.11.-67 9 av vilk~n
framgår att till sagda plats kan dragas endast en 4 9 0 m farled,
framställningen ej föranleder någon vidare åtgärd.
På landskapsstyrelsens vägnar~
Lantråd
Martin Isaksson
Vägingenjör
Bo vHlenius

ÅL.ANDS

LANDSKAPSSTYRELSE

Vägavdelningen.
Mariehamn 9 den 30 januari 1968.

Till Kommunalfullmäktige i Käkar.,

Landskapsstyrelsen behandlade vid plenum den 24 dennes Kommunalfullmäktiges skrivelse av den 8 mars 1966 om byggandet av en hamn för det
nya bilbärande passagerarfartyget på linjen Kökar - Långnäs och beslöt
därvid att sagda hamn skall byggas vid Harparnäs.Av avgörande betydelse
var härvid kostnaderna 1 vilka för alt. Svälöholm äro minst dubbelt så
höga som för He,:rparnäs-alternativet 9 medan vardera alternativen i övrigt
ansågs jämställda.
På landskapsstyrelsens vägnar~
Lantråd
Martin Isaksson
Bo Vtileni us
Vägingenjör

SJÖFARTSSTYRELSEN
Helsingfors 9
den 22 november 1967

Till Ålands Landskapsstyrelse
Ma r i e h a m n

Med hänsyn till Ålands landskapsstyrelses brev Nr 9409/13.1.67 och
sjöfartsstyrelsens svar Nr 110/67/6010/1702,67 sändes härmed en
kopia av mätningskartan i skala 1: 5000 .Av kartan framgår djupfö:chållanden i sundet mellan Svälöholm och Lillskär i Käkar, Sundet är
lodat sommaren 1967. På grund av mätningarna kan en cirka 4- meters
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-2farled dragas vid behov mellan Stambaskär och Hästskär till den
planerade bryggan på södra stranden av Svälöholm. Sjöfartsstyrelsen
påminner dock om sitt tidigare uttalande, att Harparnäs är förmånligare i beaktande av vindförhållanden än Svälöholm.
På Sjöfartsstyrelsens vägnar:

G e n e r a 1 d i r e k t ö r

merk. Helge Jääsalo.

Chefen för sjökarta-avdelningen
Sjöfartsrådet

E.Mattila
E~Mattila.

SJÖFARTS STYRELSEN
Sjökarta-avdelningen
Helsingfors.
den 23 februari 1968.

Traf ikn~L:mden i Kö kar

Nr 9 4 I 6_§L§_;LlE2;.

Landstingsrnannen Olof Jansson

I

sitt brev nr 2/12. 2 1968 förfrågar trafiknännden i Kökar uö jligheteJ:·

att draga e:... cirka 6 9 5 n djup farled nellan Hästskär och StaEibaskär till
den föreslagna hati.mplatsen på Sviilöhoh1s södra strand. På grund av år

1939 och 1967 gjorde, lodningar syns det vara 1uöjligt att leda frän 6? L1,
:meterst Käkars f2,rleclen en lika djup ny farled till den föreslagna haDnplatsen på SvälöholJ.1. För farleden bo:cc:le rnan dock först göra säkerhetstralln5.ngar och på grund av dessa bostäLE-.ia erforderliga rennare och bygga
lj_nje:L1ä:rken sant E1öjligen också

belym:~

farleden.

Sjökarta-avdelningen sänder härrrncl även kopior av sjöfartsstyrelsens
brev

till Ålands landskapsstyrelso 7 av vilka fran1går

kan beordras till Käkars
Chefen för

farleden

enc1c:~st

i

IJ.m.

att isbrytare

undantagsfall.

sjökarta~avdelningen

E. Mattila.

Sjöfartsrädet

Till kännedon for Ålands landskapssty:relse.
TS/RS

SJÖFARTSSTYHELSEN
Helsingfors

KoP.:Dunalf'ullnäktige i Käkar.

den 28 deceLlber 1957.

KD Nr 3258/56/408.
Hänvisn. Edert brev den 15 .12 1956 till

Arc:mdas expedi tian.

Ärende~ anlöpande av Käkars brygga.

Med anledning av

I~dert

i hänvis:ningen. nä:L,1nc1a brev får sjöfartsstyrel-

sen i det följande uppräkna de vil'.:tigaste orsakerna till att rnenföres-

-3~

fartyget J1.ranc1a icke anlöper Kökars nya brygga vid öppet vatten~
1) den trånga? obelysta och (delvis) endast 4 .n djupa farleden oed

tvärn svängar;
2) den trånga svängplatsen i ni::trheten av bryggan;

3) bryggans otillräckliga längd, so0 icke ger nödigt stöd åt fartyget

vid

otj~nlig

vind;
4) vattendjupet på önse sidor on lryggan.
Med beaktande av Arandas betydelse för skärgårdstrafiken och följdernn
av en eventuell grundstötning anser sjöfartsstyrelsen det icke vara rådligt eller ens försvarligt att sändn Aranda vid öppet vatten till Käkars

brygga.
Generaldirektör
Eeru J?.ahola.
Chef för sjöfartsavdelningen
Allan Rolander.
sjöfartsråd

SJÖFAR

STYRELSJ!JN

1

Sj ökarta~-avdelningen

Helsingfors.
den 9 rn.aj 1968.

Nr 94-/68/611 a.
Landstingm,ian Olof Jansson
JVIari egc:d:;an 34
Mariehnmn.

llCIOllO<...~""'~~·---"

I sj_tt brev Nr 5/30.4.68 förfråg2r trafiknäc:~nden i Kökar nöjligheter
att draga en 6,4 n djup farled in til1 ångbåtsbryggan vid Harparnäs i Kö~
kar. Ifrågavarande farleden är nu enc1ast ~·, 6 11 djup och dess fördjupning
till 6,4 oeters farled fordrar fördjupningsarbete utanför Harparnäs såsoLl
i'm~1går av bif agade kartan i
skalan 1~5. 000.

Chefen för s j ökm::ta-avc1elningen
Sjöfartsrådet

E, Mattila.

