
1973-74 Lt. - Ls framst.nr 8 - Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 3/1973-
74 med anledning av landskapsstyrelsens 
framställning till Landstinget med förslag 
till ordinarie årsstat för landskapet 
Åland under år 1974. 

Med anledning av nämnda framställning, varöver landstinget inbegärt 
finans s betänkande, får utskottet, som i ärendet hört lant-
rädet Alarik Häggblom, kanslichefen Jan-Eiik Lindfors, finanschefen 
Åke Bamberg, t.f. socialchefen Lars-Ingmar Johansson, t.f. utbild
ningschefen Erik Bertell, chefen för näringsavdelningen Ter Mattsson, 
överingenjören .Anders Lindholm, lendskapsantikvarien Stig Dreijer, 
la:ndskapsagronomen Jan Karlsson, överinspektören Holger Östensson, 
rektor Gunnar Lenqvist, föreståndaren för Ålands försöksstation Ulla 
Sjöblom, fiskeriintendenten Carl Storå, miljövårdsintendenten Håkan 
Kulves, ingenjören vid ÅlElllds elandelslag Berthel Andersson,direktör 
Svea Kommonen i Ab Skärgårdsflyg samt, vid besök på Ålands central
sjukhus, chefläka.ren Peter Wahlberg, anföra följande: 

Utskottet har dessutom per telefon .hört inspektören R. Hällströrn 
vid Waxholmsbolaget i Stockholm. 

Utskottet har i anslutning till framställningen behandlat följande 
finansmotioner: 

1) Ltm Börje Hagströms m.fl.finansmotion om upptagande av 50.000 
mk under 16.24.74 för projektering av gång- och pilkbro samt utbyggnad 
av gästhamnen vid Bomarsunds fornminnesområde.(Mot.nr 10/1973-74). 

2)Iin Olof Me Janssons m. fl. finansmotion med förslag om att under 
18.02.77 reserveras 100.000 rnk för ombyggnad av vägen genom Postad 
till Sålis i Hrunma.rland.(Mot.nr 11/1973-74); 

3) Ltm Göran Bengtz: m.fl. finansmotion med fömlag om höjning av an
slaget under 17.02.21 med 50.000 mark för kartläggande av generations
och nyrekryteringsproblemen och utrönande av kapital- och kre tbeho
vet inom gårdsbruket. (Mot.nr 12/1973-74); 

4) Ltm Ragna Snaders finansmotion om upptagande av 6.000 mark under 
17.02.41 for kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet. (Mot.nr 
13/1973-74); 

5) Ltm Ragna Sanders fiLm:ismotion om upptagande av 10.000 mark för 
kurs- och studieverksamhet i fackföreningskunskap för fackföreings
ledare. (Mot.nr 14/1973-74); 

6) LtrJ Bjarne Björklunds n.fl. finansmotion med förslag oo höjning 
av anslaget 17.10.47 med 30.000 nark för seruinverksamhet.,(Mot.nr 
15/1973-74); 
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010! Nr Janssons w. fl .. fina:nsmoti on med förslag om att anslaget 

r7.o2,45 för bidrag.,-till landsbygdens elektrifiering höjes med 

~mar'le; (Mot-. rir 16 /1973,...74};- samt 

15 

.-y~-olof c:rauseona·-o;fl~finansootion o~ µppt~gande av 85,00Q 
- 3~er· 1e.03 tB~ \l,pphyrand.~':~~- sväva:ttårkost för p+o-vt:rafik i i:ikär
s~gion~n~ (Mot .nr 17 /1973-74). -
tionerna beröres närmare i detaljmotiveringen. 

ottet har inhämtat kul tu.rutskottets yttrande över i förslaget 

~'åttsata.t- upptagna anslag för kulturella ändamål. Kulturutskottets 

Ae~ ;t'og~s--till betä:nkan.det som bilaga. 
X X ·x 

en. 
den nya budgetuppställningen ändamålsenlig. 

tsystematiken är väl anpassad för ·landskapets fårhåilanden- sanF-

t som nödig -hänsyn till behovet av jämförelser med- statsförslaget 

ats. Det föreligger-· enligt' ut skot tets·-uppfattning-· där for icK:e " 
tiir påpekanden anriat än ~--·.smärre 'detaljfrågor·.-· --·- - -· 

der·11:03~os har
0

upptagits utg~fter :tör Ålandsdelegationeri. An-

get är.någ6t···oegentl.igt hänfört under L~d~tinget.,-ne·direkta kon

erna· med· Ålands del~ gati o:qen ·likF,Jom även u tci.:r:iordna.ndet ·av kos tna.,.. .. 

a sker genom landskaps styrelsen. Utskottet ifrågasätter därför om 

utgifterna borde hänföras till en annan huvudtitel, förslagsvis 

.. dä:t" ett särskilt kap;Ltel ~1?ptag;i. ts :för utgifter som icke ;förde.l.as 
fgt. :förvaltnirigsområde. Ålandsdelegationens ställning och utgifter

för denna är dock sådana att det riktigaste möjligen vore att hän

ra dessa till ett särskilt kapitel. 

Utskottet har icke nu velat ändra placeringen men förutsätter att 

~Elkapsstyrel sen vid nästkommande årsstat gen omför erforderlig om-

··I-detalJ·moti·veri·ngen· nedan har ytt i· ·f···-t 0 
· • 1 , · 9T l gar9 an r' T B llclgOn Tffl Il urc:> 

JJ;s,t"'.!ring. 
s-0nal- och avlönin ar. 

La:ndskapsstyrelsen föreslår i ett par fall justeringar av lönen ut

er de av Ålandsdelegationen godkända löneklasserna. Enligt utskottet 

ar goda skäl förebragts för godkännande i de aktuella fallen, särskilt 

man beaktar tjänsteinnehavarnas kvalifikationer. Det statliga sy st e

t som även tillämpas i landskapsförvaltningen bygger dock på ett 

i:!tati skt system som icke i alla fall medger att hänsyn tages till just 
den speciella tjänsteinnehavarens kompetens. Ur den synpunkten medges 

heller icke inom landskapsförvaltningen möjligheter till en aktiv löne

P0litik enligt nuvarande system om icke lönerna skall bekostas med en-
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skilda r,ied.e:t? I !le fall löri~sät~~ingen icke godkännes av Åland E!dele ~a.-:; 
tJonen illaste sålunda en skilda m~9.E:ll "\J!'t;iq ~: till,-~ ' · · -· ···· 

" F:i..nansutskottetauppfattning äI' den, att lf;l,ndskape.t .tckE; :q-t;a:n syn.-

11erligeri ·väg-ande· ski::tl r.af:l<lvet~t bo;i:;'.de. belasta.~ e!l~k~lda lil~O.e:i in~d nya 
utgif:~ter för löner som ic1';e.godtagit1? ay Åla.nd~deJ.egationetl, Utf3kot

te:Lb.ar .. sålunda i fråga om bi trä<lande r~gis:t:t'.~:tQ+ QGP U'.11;!,~eii;;ii;;k,:rete;r:a
ren icke godkänt den av landskapsstyrelsen föreslagna justeringen av 

löneklassen. Enligt vad utskottet inhämtat torde det dock föreligga 

goda möjligheter att genom förnyad framställning till Ålandsdelega

tionen få ärendet underkastat en ny prövning. 
:Beträffande den till framställningen anslutna tjänsteförteckningen 
- . 

bar landskapsstyrelsen meddelat 9 att ··:c 'tiliägg~qµdget 1973 inrättade 

~~änster .av ~(5.:i;,.9t.§~~~!ie .Jq}fe taedt9-gi tf! V'aJ:'*ör tj~:gstef:ör"!öeckningen 
bBr kompletteras enligt följande. 

Tjänstebeteckning och 
avl ön~ngs~dass 

15.10.01. Ålands centralsjukhus. 

.Amanuenser )._ (1 ny tjänst) ;~ 
~,,_,.,...._,,,_ ... --~-----

1juksköterskor vt) sj ukskötc:r ska 25 ut2'.1r 
arnsköte rslror .----· 

Barns~öt er.ska_ 25 .. vt; .. 

Avdelning sbi träd en (1 ny tjänst) 

Avdelningsbiträde 1 -2 

Sjukhusbiträde 25 vt 
... 

1511.0J.:.. Ålands cen tralsana tor i U111. 

Bitr. kanslis·F 2/lQ 
Telefonister 2/10 

17 .01.01. Skogsbruksbyrån • ...... 
:Sit~. skogsvårds:instruktör-

plartskolesköt are 

avtals- e.o.löner Sammanlagt 
o.orJ.lrnc;r 

A 24 2 2 

A 15 l(\ 2 12 
- --

A 11 13 13 ·-
A 11 1 1 

A 9 8 8 

A 9 2 2 

A 4 1 1 

A 10 
A 8 

A 23 1 1 

Beträffande kultt;irut~kotteti:;i påpt;kq:nd~ att i tjEi,pst~;f.'ö;rteckpingen 

för 16.07 .01 Ålands yrkess~~'.l_~]skciiist~i~~!r utskottet att tjänsterna 

i förteckningen upptagits i enlighet med yrkesskolans budgetäskande. 

Under 16.06.01 Ålands sjömansskola har en lärare i allmänna ämnen 

Vi~ ändring av löneklassen från A-systemet till löneklass C observerats 

i löneklass C 35. Löneklassen borde enligt tidigare tillämpat system 
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rtitt@+ic;en ha varit C 33 mf?dan en ltirare ned högre kompetens för sam

ma tjäust erhåller lön. enligt c 35. 
ovai1 anförda påpekanden rör8l1de tillägg och ändringar i tjänste

förteckningen har icke föranlett någon ändring i sifferstatens belopp. 

1_rafilG1vgifterna och plan för skärgårdstrafiken. 

utskottet har i sitt betänk8l1de över förslaget till tredje tillägg 

till ordinarie årsstaten för år 197.3 framhållit betyde'.b sen och nöd.,.. 

vändigheten av den aviserad€ trafikp1anen för skärgården. Denna tra

fikplan slrulle dels utgöra en g:r:und ~ör. lands tingets b~dör11ning av 

trafikavgifterna och sru~tidigt utgöra en diskussionsbas··för vidare un

derhandlingar De a. Åland sdele gati oneri. Den-· efterfrågade trafi:kpla:ben 

har ännu inte färdigställts. Enligt utskottets uppfattning saknas rednn 

av den orsaken förutsättningar för av utskottet önskade"fört1tsättnings

lösa diskussioner för uppläggningen av trafiken och avgifternas upp

lärande. I avvelctnn på trnfikplanen och för ytterligsre klarläggande 

av frågan om tro.fiken inoo landskapets skärgårds oraråde och förenhetli-· 

gande m,;-nv gifterna har finansutskottet anhållit ora lagutskottets ut

låta:nde över nöjligheternu o:tt genom särsl{ilda lagstiftningsåt;gärder 

lösa probleL.1komplexen. Skrivelsen till lagutskottet bifogas såsoIJ 

bilaga 

I avsaknad 2v trafikplaner har utskottet icke ansett förutsättningar 

föreligga för ett ställningstagande i ärendet. Utskottet förutsätter 

att lagutskottets utlåtande skall kunna föreligga vid land skapsstyrel

sens presentation av trafikplanen vilket torde ske senast vid stundnn

de vintersession. 

LångtidsJ?laneringen. 

Under rubriken YFinansplroi' har la:ndskapsstyrelsen konstaterat att 

den i landskap slagen oD landskapets finansförvaltning förutsatta fem

årsplanen för landskap~ts hushållning icke kunnat framläggas. Föruto:a 

till bestämnelserna i finansförval tningslagen önskar finansutskottet 

hänvisa till sitt uttalande över ordinarie årsstaten för 1973 angående 

landskapets långtidsplanering • 

.9vrigt.:.. 

Genomgången av förslaget till årsstater för 1974 har aktualiserat 

den ny finansutskottet förutsatta detnljlrnntrollen av i förslagen in

gående su:c:rr:aor och E10ti veringar. Utskottet anser att förhållandevis 

mycket tid åtgår till dessa c1etoJ.jfrågor vilket även inverkar på tiden 

för avgivo11det nv betänkC1ndet. Utskottet hnr dock icke onsett det vara 
sk<;l '-" att belasta betänlmndet ued s111ärre justeringar av fel soD direkt 

icke påverkar budeeten s förverkligo.nd e. 
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Sådana fel har ansetts vara då hänvis.pin~en till tidigare moment 

är felaktig, t.ex. 15.15.30, 15.20.32, 16.06,70 eller då sådan saknats 

eller är ofi;i.~*tändig, t.ex, 16.02,22, :L?.16.0l. Vidare förekommmer 

i något fall/anslagets art såsom fast, förslags- eller reserverations

anslag skiljer mellan sifferstat och det al jmoti ve ring 9 t. ex. 16 ,, 02 .10 

och 18.01.74. I dessa fall liksom då 2nslaget i motiveringen skiljer 

sig från i sifferstaten angivet belopp (t.ex. 16.05.13 och 16.08.01) 

har sifferstaten förutsatts vara riktig och följas även vid budgetens 

förverkligande. 

04.01.02. 

11,02~70 

11.03. 08 

11.03.28 

12.03~ 

Detaljmotivering. 
============== 

JN1COMS TEL?. • 

Fö~ på st§;._~slag för skattefinansie~l utj~ging. 

Då utskottet föreslagit vissa ändringar av årsstatens 

utgifter föreslås att årsstaten balanseras med en mot

svarande justff'ing av anslaget för skattefinansiell utjäm

ning. 

UTGIFTplt, 
< '~ -

AnEil<;;affning av inv en t arier~ 

Genoin -u,tök:n;l.ng av lokaliteterna som disponeras av landskaps" 

förvaltningen i statshus et kan ett rum disponeras såsom 

sara.manträdes- och utskottsrum för landstinget. För er

forderlig möblering erfordras c. 5.000 mark. 

Ålandsdel egationen (f). 

Hänvisas till allmänna motiveringen. 

Disncs-L ti onsme del. __,_,.,_,.. "' 

Enligt järnförela; med motsvarande anslag i övriga ~apitel 

torde momentsiffran vara 28. 

Plane:dngsråd et. 

Finansutskottet noterar att den senast i samband med andra 

ordinarie tilläggsbudgeten för 1973 aviserade framställ

ningen angående omorganisation av planeringsorganen ännu 

icke förelagts landstinget. Redan tidigare har i olika 

sammanhang konstaterats nödvändigheten av en omorgar:d,sation 

och samordning av pl:aneringsverksamheten. Med beaktande 

av att förberedelser och verkställighetsåtgärder vid en 

övergång till ny organisation fordrar en viss tid 9 vore det 

angeläget att land:=stinget redan till instundande vinter

session hade möjlighet att taga ställning till ett förslag 

i ärendet. 
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Avlöningar (f). 

Med hänvisning till utskottet~ principiella ståndpunkt, för 
vilken redogjorts ovan i den allmänna motiveringen har 
löneklassen för biträdande registratorn sänkts till A 13 
och anslaget minskats. 

Loka :· .. :··'-~ f:?:!-fter ( f). 
Genom upphyrning av nya lokaliteter rar en viss koncentra
tion av avdelningarna kunnat genomföras. .. .. Det centrala 
ämbetsverket är dock fortfarande trångbott och splittring
en på olika platser medför fortfarande problem. Hyrorna 
för de upphyrda lokaliteterna har konstaterats vara skä
liga och överstiger icke vad som har betalats för motsva~ 
rande utrymmen. Ett beklagligt faktum är dock att land
skapet med tanke på bostadsbristen tvingats upphyra bo
stadslägenhe~r till kontorsutryrnme. Det är bl.a.av dessa 
orsaker anledning att självstyrelsegården utan dröjsmål 
färdigst~ll:s)såsom planerats. 
Bo st ac:rslan ~ r _. 
Efter den senaste fördelningen återstår av 1974 års an
slag c. 2,4 milj. mark. De beviljade anslagen har fördelats 
till våningshus. Utskottet~ som för sin del omfattat mo~ 
tiveringen förutsätter därför att c'Eu:a i första hand följes 
och för det andra .. att i den mån behov föreligger och 

;' 

primärkrediter kan uppbringas,återstående summa används 
för låghusbebyggelse innan ytterligare medel avdelas för 
höghus. 
Brandförsäkringspremier~ 

Enligt landskapsstyrelsens motivering skall även försäk
ringen av turisthotellet påföras detta moment. Under 
ktP- tel 13. 22 har dock övriga utgifter observerats för 
turisthotellet .. Utskottet ifrågasätter om icke kostnaderl'.11,;t 
för försäkringen av turisthotellets byggnad bort hän~öras 
till nä.mnda kapitel. 
Understöd för anordnande av semester åt överanstrti.ngda 
husmödrar .. 
Bi·dräg för ändamålet ges av landskapsstyrelsen enligt 
samma grunder som gäller i riket. Bidragen gäller dels 
själva semestervistelsen och dels ersättande av semester-

~ resekostnader. Bidrag för semestervistelse kan beviljas 
kommun~ församling eller förening som anordnar förutsatt 
semestervjstelse. Däremot har ersättning för semesterrese
kostnader, vilka ges även fristående från de av kommun, 
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:Drsam ling eller förening anordnade semestervistelserna 
förutsatts ske genom förmedling av socialnämnderna. En

icke 
ligt uppgift har ;under de senaste åren hos landskaps sty-
relsen anhållits om bidrag ur anslaget. 

Utskottet konstaterar dock att, även om bidragen är 
små, en aktivare information om dem är av behovet påkal
lat. 
Avlöningar (f). 
Beträffande komplettering avtjänsteförteckningen se all
männa motiveringen. 

I anledning av Ålandsdelegationens avräkning för 1972 
har utskottet haft anledning att diskutera avlöningen för 
ekonomichefen vid sjukhuset. Ålandsdelegationen har ställt 
sig positiv till en justering av det bidrag som kan på
räknas ur ordinarie medel för ekonomichefetjäna:tEi.1!1<~ Även 
frän statsoaktens sida ·har aviserats en förbä tt:ring av 
centralsjukhusens möjligheter att erhålla bidrag för 
ekonomi- och planeringssektorn inom sjukhusen. Finans
utskottet förutsätter att dessa omständigheter skulle 
kunna medverka till läsandet av avlöningsfrågorna för 
ekonomiperso:role::I vid sjukhuset. Det finns även anledning 
att samtidigt klarlägga och fastslå de olika tjänstemännens 
arbetsuppgifter och ansvarsområde. 
Understöd för ambulansflygningar. 
Ålands skär~rds:f'lyg har under ett par år hyrt ett två
motorigt s.k.allvädersplan för att i första hand utreda 
behovet av och de ekonomiska förutsättningarna för ett 
sådant plan med stationsort på Åland. Erfarenheterna har 
visat ett aktuellt behov av ett sådant plan, liksom allt 
större utpyttjande cärav och ökade användningsområden. 
Allmänt kan konstateras att planet i fråga åtaga 
sig uppgifter, vilka icke kunnat fullgöras av de ordinarie 
turplanen. Det vore enligt utskottets uppfattning därför 
av största vikt att man även i fortsättningen :_ ;;ean påräk
na !lygtr:::msportBöjligheter. o.cb. -kapacitet. 

För att möjliggöra för Ab Skärgårdsflyg att inköpa ett 
dylikt plan föreslås anslaget höjt med 100.000 mark.' 
or:i-· anskaffningen ochd~erksamheten ska~ttkunna ske såsom 
planerat kommer under/följande två åren/erfordras ett an
~l.a.g om minst 100. 000 mark årligen. 

!I 
i 



121 
-8-

.Avlöningar (f). 

Landskapsstyrelsen har i framställningen föreslagit att 

en föreståndare för LPH-centralen tills vidare, genom 

extra arbetsuppgifter vid skolbyrån, ges hel tidsanställ~ 

ning till den 31.7 1974. Dessutom har reserverats anslag 

för extra arbetskraft vid skolbyrån. 

Införandet av grundskolan och förverkligmdet av de 

nya läroplanerna ställer stora kre:;i,Y. både på lärarkraf

terna och-läromedlen. Såväl på skolstyrelse som länsnivå 

har därför ·mer än tidigare· satsats på lärarnas f ortbild

n:ing och ·information om läromedel. För landskapets del 

finns det anledning att fortlöpande följa med utvecklingen 

inom dessa sektorer. Utskottet är av den \J,ppf attningen 

att man på utbildningsavdelninge.n så långt resurserna det 

medgivit försökt .full:f9lj a d~ssa uppgifter .för · .:,.tt 
uppnå. grundskQlans målsättning, Svårigheter bl. an vid 

~ompensationen har med.fört att läromedelsfrågan inte kun

nat utvecklats såsom önskat även om kommunerna nu del tar 

med sin andel av kostnaderna. Begränsningen i fråga om de 

ekonomiska resurserna medför även att personalen i 

fortsättningen måste handha vitt skilda ämnesområden. att 

·En jämförelse med rikets motsva.rande förvaltning ""'."5.Y .. arl 

l.ära.rfortb:i,ldningen li:lcsom li:i:l'.:'OW~de1sinforrnatioue:n borde 
kunna utvecklas. I detta fall torde även ämnesområdena 

medge att dessa ärenden handhas av samma tjänsteman. 

Med hänvisning till det anförda finns skäl för land

skapsstyrelsen att undersöka möjligheterna att även efter 

den 1.7 1974, antingen genom anlitande av redan upptagna 

anslag eller eventuell tilläggsbudgetering, på hel tid 

ani:itä,lla en. tjänsteman för lärarfortbildningen och LPH

cent:t'f3,.lens skötsel, 

Beträffande museisel{reterarens aylöning hänvisas till 

allmänna motiveripgeµ och v~d sorn anförts beträffande 

bi träd ande registratorn under 12. 01. 01. 

illands h~\llE. 
Av landskapsstyrelsens motivering framgår ej i vilken 

utsträckning utrymmen framdeles kommer att fri göras vi.d 
o f:t;aDtida 
Alands lyceum och ej heller/ användningen av dessa even-

tuellt friställda utrymmen. Utskottets rrppfattning är 

att utrymmena? som frigöres på grund av grundskolans in-· 

förande, även borde ställas till grundskoJ_ans? i första 
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högstadiets disposi_tion. 

Avl~ningar (f). 
Beträffande kulturutskottets am.J.ärkning o~ antalet lärar-

vakanser hänvisas till allmänna motiveringen under per

sonal och avlöningar. 
Kulturutskottet har även ånyo utlåtit sig över besät

tand et av e. o. tjänsten såsom rektir vid yrke ssko1an. Också 

finansutskottet berörde frågan i sitt betänkande över för

slaget till årsstat för 1973. 
Finansutskottet har nu icke funnit anledning att på

tala landskgpsstyrelsens förfaringssätt att utan ledig

anslående besätta en redan inrättad extraordinarie tjänst. 

Så till vida har landskapsstyrelsen icke förfarit f orIJell t 

felaktigt och utskottet är av den uppfattningen att per

soner som meriterat sig inom landskapsförvaltningen, då 

tillräckliga motiv h:::Tfrrlföreligger på detta sätt bö:J k:µ11m1 
I 

ges företräde. Ut,skottet efterlyser docken nera J:-·J:::7(~'.;::;ent 

lin je när det gäller besättandet av tjänster inom J.andslraps · 

förvaltningen. 
I sitt tidigare i'i:t.tnda betänkande framhöll finansutskottet 

dock att lagstiftningen om y-.ckesundervisningen i land

skapet borde undergå nödiga ändringar innan tjänsten in

rättas, d.v.13. besätte.s såsom en särskild rektorstjänst. 

Någon ändring av bestämmelserna om rektor i landskapsför

ordningen om Ålands yrkesskola har dock icke vidtagits, 

Utskottet har icke haft möjlighet att närmare sätta sig 

i11 i frågeställningarna , betrtiffa,ncle : ::rektors-

tj än stens ställning sedd ur den synpunkten. Landskaps -

styrelsen torde därför vidta åtgärder för klarläggandet 

och rättelse i denna fråga. 

Elevinternat W. 
I londsknpsstyrelsens framställning har synbarligen av 

misstag insmugit sig ett fel beträffande kostnaderna, för 

internatet. Felet har upprepats i kulturutskottets utlå

tande. Den angivna internatshyran skall nämligen vara 

450 mark/månad och ~~ I varje rum inkvarteras två elever" 

~212:.§J:illQ.~.I:Yi~lliDE.t:; n • 
Landskapsstyrelsen anger i motiveringen att hemslöjds-

ui1d ervisningen under vårterminen 197 4 allt jämt skall ske 

såsom kursverksan1het. Särskilda planer för hur verksarnhe ten 
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därefter skall fortsätta har inte före:::..agts" 

Verksamheten i den nu tilJ.ti;;_nkta :.Po:r:ner~ c-·;y;Jågc: t..i_c __ :,ga·-· 

re vara av e11dast tillfäll:Lg natur, TI2tta f:ca-:nhålle r! 

bl.a.i landskapsstyrelsens motivering till orchnari2 &:,~s-,, 

staten för 1973 s som också hänv5:::a-r: till 2.tt i'r~
9

',gc:.:1 ut

rf:.ls och att uppdraget för elen tillsstta 1.1.t:ceöc:i:.L:cc::-:ii<()U 

mi ·;:;ten fortsätter' 
:B'inansutskottet efterlyser snarc.. åtf3,:i::der i1rc0 en ~-·o.~:·t 

när det gälJ.er undervisningen i f::åga om 1:1t?li1Dlöjd 

även betrtLff c.nc~e- :w:.:.isli:ij 0 21J så.smn nä:cj_j1g. 

I nära anslutning till dessa f :r<lg a:c stå:t:· b1.o a. fTc."c15an 

tag11a anslaget för .. ko::ooriJ_eritverksnmhet. 

Utskottet är av den u.1i;:.t'o,·ctninge:n ;::i.tt h::>rnsloj:ien med 

djupa tradi.tioner på lai.1clsbygoen haT fö::c11.tsi:3.t:t:1:i_11gar att 

_utveckla sig till en ekonomisJ;:t lönstill'.l nb-1.ri.Dr:; ~ Decte .. 

skulle även kunna utgöra en __ gn111c1 v'.'1l :för oe·."a:::·22"'.d e-c av 

hemslöjdstradi tionerna. Såsom förl:ålle. .. :nd.et nu 2r. P3-'11'.::':f3 

de olika gre:o2rna av denna verksamhet v2xa a::'..ltför spli.-t:t

raC:e. Utgår man från att hemslöjdeD skulle lnJJ."'.na ut"',c9c>:::i.::::s 

tj_ll en. näring i la11dska:pet s vore eJJ s :::·; \;:~·.· 1 

genom t.ex. Ab ]'äktargubben en tänkbc:1.:r:·ut'TC'; __ r+c::.1.:Y''-'- ?C:''.o 

satsning på detta boJ_,.'J.g, där fö::.; ÖY:!'.'..G c la:1d · 

sl-capet geno:o. insats ur enskilda mec1eJ inneha::c- · ·2n b::;-!:;yjE"D'>c: 

aktiepost, km1de måhä11da ett frD .. ktbring::ll;d.e ~-ecultat r.2.3 o 

~l?Jf™und_i3E,f2Y2.S J:,Lll.1_§1!2 d D~? .. t~.l~}-.. ::: ... ~.C2Sh~2?.f:l.?.:~urcr" 
.Åland3 hotell- och restaurangskola 1-

liga utrymmen j_ Godby. Sl-rn1a:1 a:i:betar for-mel1-l:: i ::::·e<~;i av 

få reningen för Ålands hotell-·- och r2 ;:_:,rbu:csn gs~(;:ola ,. c'lr 

förutom landskapet, som påtagit sig c'.o·c c':::o:coni.ol.-':' e:i.".!svet-r:·2t 

även ingår- I'l:ariehamns stad och Fin8tröms 1r()JI1Il1'::1 Si?.soD :rned-

le:nmar. 

tas till 70-80 el ev9r. Skolan sy:'~ i dag ti 11 ett ge 

grund utbildning in om facket medan cle son önska~:: s-t.Ud e::co. 

på högre. nivå måci+~e söka s:Lg u-ca.riffö:: 1s.nr' sk2~-_p et, Ten:i:B. 

form av undervisning :i_ n,, J0 ·r'"'l 011 d o·e"' 0 Dd ,,....., qt l
0 

-•• 1"'_··~·L. ·11c-_-! lr~r::,i-.0":"_ a'' ·~· _ _ .l c~ . b o -.; __ • cc '-' _ _ " __ - _ -

kiga skolor, Från sca-'cl:Lgt håll bar man nu gått in :fö::::· en 

satsning på utbildning inom denna sektor c;eLor:1 .;:.:.l::ol.o:r' h::.L ~ 

finansierade o..v. stci:tsr.H:>clel,. ; ·., · 
F·oTIJ.e:rca. för den svenskspråkie;a ntbildnj_:ngen i 
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Finlan d är ännu inte klara. 12 :1 
Mot bakgrunden hä:i:;a~läfddet naturligt att diskutera pa A [L1 

utbildningens framtid/? nivå, en eventuell utbyggnad och 

frågan om skolans inplacering i riksprogrammet för hotell

och restaurangutbildningen. 

När det gäller finansieringen bör det vara självklart 

att en skola på Åland på samma sätt som i riket skall 

kunna finansierns genom ordinarie medel. Försåvitt man 

räknar med att skolan skall täcka en del av behovet för 

svenskfinland får man räkna med ett elevantal soo oed 

det dubbla överstiger landskapets ·behov. 

Under förutsättning att t. ex. lärarfrågan kan ordnas? 

torde en större skola ha bättre möjligheter till rationell 

och kontinuerlig verksamhet och därmed även, till den del 

det gäller förplägnad av allmänheten större lönsamhet. 

Viktigt i denna fråga är huruvida skolan skall planeras 

enbur:t för land sknpets eget b-eha:v eller möjligen 
även. för svenskfinlond. 

Oberoende o.v storleken torde do9k högre undervisning 

på onräde.t · oåsta sökas· utonför · landska:pe~t. 

Utvecklingen på området och det förhållan-

det att dispositionsrätten till r.uvarande lokaliteter är 

tidsbegränsad fordrar ett snart ställningstagande. Utslrnt

tet är avd)nuppfattningen? att landskapets utbildnings-
' 

program i för5,a hand bör tillgodose dels de åländska 

ungdomarnas intressen och möjligheter att framdeles få 
utkomst i landskapet dels behovet av arbetskraft inom 

berörda områden på Åland. För närvarande saknas ett klart 

ställningstagande och ett allmänt målsä ttningspro gram på 

undervisni.ngsområdet liksou för hel.:1-~turisnen såsoD n 

ring. 

Avgörandet beträffande hotell- och restaurangundervis

ningen och projektering av en ny hotell- och restaurang-

skola ankommer på landskapsmyndigheterna, som de i sista 

hand a1rnvariga. Landskap sstyre lsen borde därför mycket 

noga följa med utvecklb8~e~l~v1an~ också det ekonomiska 

ansvaret för den nuvarande/skolan i sin helhet åvilar 

landskapet tillse att landskapets intressen tillgodoses. 
Lcmdskapsstyrels.en bör sålunda tillse att landskapet 

ges tillbörlig representation i ledningen för Rkolan, ak
tivt del taga i planeringen 1 iksom till se att flGerade pro-



.17.50 

. 17.54 

.23.13 

6.24.74 

-12- 125 
j ekt förelägges ·lond.stint;.et,. · 

Främjande av vetenskap 2 litt~ratur och konst samt under-

stöd åt kulturella organisatione:i;:. 

Fin:a:n;:'lutskottethar orn:[atta,:t kulturutskottets förslag 

or.o. höjning av anslaget för konststipendier till 18 .. 000 

ma.rk. .Ans.laget ti 11 landskap sstyre lsen s disposition före

slås minskat med motsvarande belopp då detta genom tilläggs

budgetering och reservation från 1973 är tillfyllest. 

Understödet till författare och översättare under 16.17. 51 

baserar sig på procen t:u.E;lr andel av biblioteksbidragen 

och tord.e? genom 01.a. :ceserveringar från.tidigare ·år. 
icke erfordra höjning. 

Understöd åt föreningen Norden • 

För ökad information orn Åland föreslås anslaget höjt. 

Underhåll och restaure~ing av slottet samt un4.erhå~Y. 

friluftsmuseet. 

Utskottet omfattar lru:L '\;1Jrutskottets förslag om att an .... 

slaget höjes liksom att anslaget under 16.23.74 tills· 

vidare utgår. 

Nybyggnader cch grundförbättri~r)..:. 

Börje Hagströms m. fl, finansmotion (Mot. nr 10/1973-74). 
- '. i,f+- _........_ ~ """""""w 

För närvarq.:ncle J;>ågår arbete med planering av Bomarsunds

området, :l,i'ör pll':J..ne+ingen ha+ landskaps styrelsen tillsatt 

en rådgivande kommission? som representerar all tillbuds 

stående sakkunskap. Planeringen har ännu inte fortskridit 

så långt att det vore klartyhuruvida vid Bomarsund plane-

rad gästhamn skall byggas och ej heller huru och i vems 

regi den skall skötas. Det är därför för tidigt att inom 

ramen för landskapets års stat anslå medel härför. För öv

riga gästhamnar har observerats anslag att sökas i veder

börlig ordning under 17. 25. 42. 

Beträffande den föreslagna s.k. g2.ng- och pilkbron i 

anslutning till Prästöbron har utskottet ansett kostnaderna 

i dag bli alltför dyra för att kunna motivera nu föresla-

get ändrunål. En fråga som utskottet inte rärmare gått in 

på är huruvida fångstsättet vid pilJrningen är i överens

stti:onelse r::ed bestä1JJL1elsern0 i fiskelagen. 
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Utskottet har därför icke ans ett det möjligt att för 

närvarande höja anslagsbeloppet. 

Biblioteksver.ksamheteri. 
- ................ - ,,_ 

Ku..lturu.t~k_ottet efterlys er åtgärder för att landskapets· 

biblioteksverksamhet och 0 Mariehamns stads motsvarande 
· · · ·· · fran \0Cane1. ra 
verksamhet skall lösgöras/hå.de form~ll~ och i praktiken. 

Landskapet bedriver för närvarande ingen speciell 
bi blio teksverks ara het i den form som .. kommunerna ... 

l\.1i:r1'~riit'Sk-oti:;et torde~ed 'U.ttnlandet avse att:; då la:qc~ 

bi blioteksinspektör fungerar sow fc5;resj~q1()g,re för landsko;ps

biblioteket? d.v.s. i detta :fall Mariehamns stacs biblio-
. ' 

tek detta medför såväl formella som praktiska problem vil

ko. fordrar en förnyelse av lagstiftningen. 

Avlöningar (fj. 

Till a]männa byrån har såväl i motiveringen som i tjänste

förteckningen hänförts företagskonsulenten samt den vid 

utvecklings delegationen anställda personalen. Denna per

sonal står til.ls vidare ut.anför ämbetsy~rksE.gen och. borde 
med hänsyn härtill och den organisationsplan som ligger 

till grund för centrala ämbetsverk slagen givits en annan 

placering. 

UtskottE;t hänvisar även °till vad som framhå:q.its under 

12.03 peträffande aviserat förslag till omorganisation 

av planeringsverksamhe ten. Utskottet förutsätter därför 

även att planeringssekreterartjäristen Icke· ·ti ilsättes 

f'::::rrän or ganisa ti on s formen··. för planerings verks amhe ten 

fastslagits .f Avtalstjä~st~n· ~o; föxetagskonsulent inrätta

des i tiden me·d c:vsikt ati; till ert. (!.el ~~:rj:;a: tjppgifter 

i:; .. handhas av handels- och industriministeriets småindust

r:i... :r:åer i riket. Sedermera preciserades arbetet så att 

det skulle avse teknisk rådgivning ute bland företagarna. 

Det förutsattes att landskapet inte hade möjligheter att 

ur kompensationssynpunkt inrätta motsvarande orgari.satiom 

som i riket. Verks0L1heten i landskapet. skulle även till en 

del skötas av den- blivande näringsavdelningen. 

Landskapsstyrelsen har nu i skrivelse till Ålandsdele ga

tionen begärt och fått godkännande av en lön enligt löne

klass B 1 för företo.gskonsulenten. I skrivelsen hänvisas 
till att företagskonsulenten skulle motsvara distrtktsche

ferna vid förenämnda hem- och småindustri byråer. Skrivelsen 
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avläts i maj 1973 9 d.v.s. samtidigt som landskapsstyrel

sen till landstinget ingav framställning r:nd förslag 

till omändringar av tjänsteställningar, tillsättandet 

av nya -'i:;jänster och justering av löneklasser i vissa fall. 
-. 

Såväl ämbetsverks lagen som lönejusteringarn a hade 

föregåtts av en mycket iomfattand e beredning. Det hade 

därför varit skäl att även före tags konsulenten~ hEU)s 

stä1ln;i.:ng och över huvu,d taget, organisationen när det 

gällt:;r lai1dskappti:l .r.ådgiyi1ing Poh verksamhet på hem-. och 

småindu?Jtri oor~dei:; 19QL:lt:idj,gt h::dq förelei,gts J,anc1stinget. 

Utskottet anser denna fråga vara av speqie:J..l vikt sär
skilt som det är oklart huruvida landskap.;isty+elsen r:ven 

i andra avseenden anser att företagskonsulenten sl<:all 

inta samma ställning som ifrågavaraqde dis-'c:ri}cj:;schefer. 

I allmänhet torde vid lön~ju$teringar även ha. förfarit~ 

så 9 att lands tinget först giyi ts tillfälle att ta ställ

ning till åtmimtone avlöningsbeloppet och Ålandsdelega

tionen först därefter hörts. Principiellt anser utskottet 

detta vara en riktig ordning sant idigt som i övriga av

seenden förutsatt formell beredning som innebär större 

ädrningar av organisation och arbetsområde borde iaktta

ga§,- I allmänhet borde ä.,v~n __ i.:nst21.iktj.on fi:5~::elic;:ja -i.nnn:n 

tjänsterna besättes. 

Finansutskottet har i anledning av det ovan anförda 

icke ansett sig kunna god taga en f ö:r;höjning av an slags

beloppet såvi-t;;t gäller företagskonsulentens lön. 

Vid byrån för turistärenden föreslås två nya tjänster, 

Samtidigt redogöres i motiveringen för tjänstemärmen~ 

arbetsuppgifter. 

Turistnäringen i landslrapet har under de senaste åren 

fortsättningsvis ökat kraftigt. Det -finns däi-:-:f:'Cjr ekäl 

att från samhällets sida gen om e11 ökad satsning medverka 

till en posi iiv utveckling. "Turistnäringen har även ökat 

i betydelse såsom arbetsgivare och utskottet ställer sig 

positiv ti 11 näringen såsom sådan o 
_,., ,.,. '~ . ~-

Eme l ler ti c1 konstaterar utskottet att detta till trots 

någon av landstinget antagen målsättning for turismens 

utveckling icke föreligger, ej heller har inriktningen 

och omfattningen av landskapets insatser diskuterats. Via_ 

diskussioner om målsättningen är det särskilt viktigt 
att de politiska organen och näringslivet ges möjligheter 
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att gemens~nt diskutera problematiken. 

Utskottet anser sålunda~ att innan byrån för turist
ärenden inleder sin verksamhet i full omfattning, turis
mens allmänna målsättning och byråns inriktning bör fast
slås. Förslag ti 11 en sådan allmän målsättning torde lämp
ligast beredes i en politiskt tillsatt kommi tte med repre
sentanter för näringslivet. 

Med hänvisning till det anförda har utskottet icke 
i sin helhet omfattat landskapsstyrelsens förslag. Tills 
vidare och innan målsät~Dingen slagits fast bör anställan
det av turistsekreteraren anstå. Den begärda utredri.ine;e11 
on förslag till turisuens Dålsättning borde~1cunna föreläg
gas landstinget redan vid oarssessionen och det_ är rJöjligt 
att ändaoålsenlighetsskäl talar för att även tillsättandet 
av byråchefstj1:insten borde bli beroend-e 'av dennn utred-
ning_. 
Utgifter för utvecklingsarbet~t. 
Göran Bengtz' m.fl.finansmotio:g__(Mot.nr 12/1973-74). 
Utskottet har ans ett att de av motionärerna e.ngi vna. 
frågeställningarna är viktiga och bör lösas. Anslaget 
föreslås därför få utnyttjas för att under år 1974 kart
lägga ~rdsbrukets generations- och nyrekryteringsproblem 
och samtidigt utröna kapital- och kreditbehovet för 
gårdsbruksnäringen. 

Det tidigare anslaget torde vara tillfyllest även för 
detta ändamål. 

LandskapsunderstödJör kurs-, utbildnings- och rådgivnin,g,,_§
Y._§rksarahet. 
Landstingsma:rr_Ragna Sm1ders finansmotioner(Mot.nr 13 och 

14/1973-74.f 
Medel ur anslaget beviljas på ansökan åt föreningar och 
sammanslu-eningar? vilka bedriver kurs- 9 utbild
nings- eller rådgivningsverksanhet avsedd att främja nä
ringsverksaraheten .- I sådant avseende bör bl .a. även 
ÅJ.ands Marthadistriltt ha möXLigheter att bev

1
iljas P.i.drag 

:t'or i momentet avsedda anda:ma.L utan att ans aget ho;:ies. 
Anslaget har_ tidig.actg? år ej heller utnyttjats i sin helhet. 

Utskottet anser frågan om de åländska arbetsmarknads
organiaationernas utveckling av synnerlig vikt för det 
åländska näringslivet. Det vore bl.a.ur den synpunkten 
önskvärt att kunna stöda fackföre ingsrörelsen. För kul tu

rella kurser och föreläsningar har även Ålm:ids fackliga 
platsorganisation beviljats bidrag ur enskilda medel. 
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När det gäller bidrag åt arbetsmarknadsorganisationerna 
i deras egenskap av kru:::iporganisationer ställer sig saken 
svårare.Sålunda har heller ej Ålands arbetsgivarförening 
beviljats bidrag från landskapet. 

Den i Dotionen avsedda utbildningsformen innehåller 
dock mycket av allmän samhällskunskap och borde därför 
kunna tillgodoses genom kurser i studiecirkelform?vid 
medborgarinstitut eller andra former av fri utb~dning. 

Man kan även förmoda att arbetsgivarsidan ställer sig 
positiv till dylik kursverksamhet. 

Mot denna bakgrund har utskottet icke kunnat föreslå 
godkännande av motionen nr 14. 
Understödjande av landsbigdens elektrifiering (~. 
Landstingsman Olo~_M. Janssons m.fl.finansmotion(Mot. 
nr 16/1973-74). 
Såsom tidigare moment anges 6:V.5. Detta hade emellertid 
rubriken bidrag för elanslutningsavgifter för småindustrin. 
Något anslag för allmänt understöd till elektrifiering 
på landsbygden har icke förekommit under de senaste åren 
i avvaktan på utredning över ännu oelektrifierade områden, 
Utskottet har förutsatt att nu upptaget anslag skall avse 
såväl nedsättning av anslutningsavgifterna för småindust
rin som bidrag till landsbygdens elektrifiering. 
Av elandelslaget utförd utredning visar att kostnaderna 
för elektrifiering av perifera delar av landsbygden med 
fast b'Osättning skulle stigatill minst 400.000 mark. 
Upptaget anslag är med beaktande härav otillräckligt. 

Utskottet har därför omfattat motionärernas förslag 
och förutsatt att de områden, vars elektrif ier:ing är ekono
miskt godtagbar, skall kunna erhålla bidrag.Emellertid bör 
även fortsättningsvis årligen upptagas nödiga anslag härför 
Aktieteck?ing i bolag (r). 
Den allmänna inrikin:i..ngen när det gäller landslapets aktie -
teckning har förutom de av landskapsstyrelsen angivnajva-· 
rit att stöda s.k.allmännyttiga bo s ve:dsar.uhet, såsom 
kraftverks bolaget och Ålands Vatten. Just nu är läsandet 
av vatten- och avl oppsfrågorna de mest aktuella" För ord
nandet av landsbygdens vattenförsör jning bör därför ans la
get i nödig utsträckning få utnyttjas för aktieteckning i 
Ålands Vatten Ab. 

Den allmänna målsättningen bör vara att i första hand 
fasta Ålands vattenförsörjning ordnas och vattenkonsumen
terna tillförsäkras så enhetliga priser som möjligt. 

I första ha:ud är detta en uppgift för Ålands Vatten Ab 
eåeom ett basbolag för vattenförsörjningen. Utskottet an
ser därför att anslaget skulle få användas för aktie teck·
ning som sker inom Ålands Vattens ram för att utöka det nu
varande di stri bu ti ons området. 
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När det gäller 'aktie teckning i bolag med vinstgivande 

syfte finns det anledning att diskutera formerna för 

landskapets engagemang. I flera fall har landskapets 

satsning varit avsedd att initiera och finanstera projekt 

av betydelse för a:i:ibetskraftssi tuationen och för~dling 

av åländska produkter. En sådan förstahandsfi:pa:n~iering 

genom aktie teckning bör 9 sedan företagen konsoliderats_9 

kunna avvecklas. Ett sådant system tillämpas bl.a. av 

Utvecklingsomr<i(iesfond en Ab och -In dus trialiseringsfond $n, 
Dylik form av finansiering (lq,r fråri landsltape ts sida 
skett i bl. a. Chips Ab och Ab lfoJ'.'.c1center. Utskottet om

fattar tanken på att landskapets al-ctieinnehav i dessa 

företag vid lämpligt tilJfälle utbjudes till allmänheten. 

~dskapsunderstöd till kreatursförädlingsföreninga.E..:. 

Landstingsman B~arne Björklunds m.fl.finansrnotion. (Mot. 

nr 15 /1973-7 '-1,). 

Landskapsunderstödet till seminverksamheten beviljas ur 

förevarande mornen t. 

Seminverksamhet i den åländska skärgården förekommer 

i Kumlinge och Föglö medan däremot Vårdö inte har någon 

ordnad seminverksrnnhet. 

Seminverksrnnheten i skärgårdskornrnunern a ~l_cötes såsom 

bisyssla. Skärgårdskompu:nerrH1 erhåller bidr:ag enligt ~3DE1a 

~otrge:r ~om kommi.uJerna -r,å tasta Aiand. -·Bidragen som utges 
enligt de grunder -soog9'1tefiket kan betecknas såsom låga 

men utgör i och för sig.icke hinder för ordnandet av semin

verksamheten även i skärgården. Exemplen i Kumlinge och 

Föglö tyder härpå. Med tanke på kreatursskötselns betydel

se och förutsättningar i skärgården borde dock seminverk-

s amhe ten o.rdnas bättre. 

En förs teh andsuppgi ft när det gäller seminverksamhe ten 

vore att aktivt informel;'a om. möjligheterna liksom att 

ordna lämpliga kurser t. ex. vid lantmanna skolan för semi

nörer. Även kommunerna borde i högre grad intresseras 

för verksamheten och möjlig.en del taga i kostnaderna. 

Landskapet har möjligheter att sedverka i· i111toroatj_onsverk

sru::iheten och utbildning en medan det nu icke finnes möjlig

het att höja bidragsbeloppen. 

j_ 
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Utredning; om försökssväxthus. 
Det är uppenbart att växthusodlingen inför dagens brä~sle
si tuation kommer att ställas inför svåra problem. Lönsam
heten kan även i övrigt vara svag om icke odlingarna skötes 
på :rätt sätt. Ofta startas nya växthusodlingar under fel
aktiga förutsättningar och uppfattningar om lönsamheten. 

Utöver de praktiska växthusförsöken borde därför rådgiv
ningen ~särskilt när det gäller allmänna förutsättningar, 
inriktningen och lönsamheten ökas. För att möjliggöra sådan 

rådgivning bör frågorna noga utredas och undersökas liksom 
det finns anledning att ta del av erfarenheterna från 
andra orter där växthusodlingar bedrives. 

Utffi<ottet förutsätter att nämnda verksamhetsformer 
kan utökas och delvis ske parallellt med utredningen om 
försöksstationens eget växthus och i samarbete med land
skapets övriga konsulenter. För ändamålet har anslaget 
utökats med 2.000 mark. 
övriga konsumtion sut gifte:J;:. 

Utskottet har konstaterat att anslaget medger försöksod
ling och utplantering i samma utsträckning som 1973. 
Växbiggnads- och vägförbättri~gsarbeten (r). 
Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion(Mot.nr 11/1973-74). 
Finansutskottet förutsatte i sitt betänkande över ordina
rie årsstaten för 1973 att ett anslag om minst l miljon 
mark år 1974 skulle upptagas för igångsättningen av det 
s.k.Vårdöprojektet. Betänkandet omfattades av landstinget. 
Betydelsen av ett sådant beslut vid landskapsstyrelsens 
handläggning av förslaget till ifrågavarande årsstat kan 
naturligtvis diskuteras ur många synpunkter. Uppenbart 
är att landskapsstyrelsen i allmänhet har att följa dylika 
klara viljeyttringar från landstingets sida.Vid beredning
en av ärendet kaJ.1 naturligtvis framkomma andra aspekt er 
än de som varit för handen vid tidpunkten för lands ting
ets beslut.Detta kan ge anledning till ett annat ställ
ningstagande från landskapsstyrelsen s sida. 

I fråga om Vårdöprojektet förelåg redan beslut om vä
gens sträckning, varför endast den närmare projekteringen 
och därefter arbetets igångsättm1de återstod. Enligt fi
nansutskottets uppfattning har icke förelegat ändrade för
uts~ttningar för projektet eller dess genomförande.Land
skapsstyrelsens förklaring ger heller icke tillräckliga 



-19- 132 
motiv för ett avsteg från landstingets ställningstagande 

även om frågan om finansieringen medför problem. 

Utskottet har ej nu velat äventyra budgetens förverk

ligande genom upptagande av förutsatt bel opp om 1 miljon 

mark. Genom mindre omdisponeringar av anslagen föreslås 

dock ett belopp om 500.000 mark avsatt för Vårdöpro,jektet. 

Då väganslagen även i fortsättningen kommer att vara hårt 

ansträngda ansEr utskottet att landskapsstyrelsen,innan 

frågan om extraordinarie anslag aktualiseras, bör under

söka möjligheterna att finans i era ... pr0 jek:tet lånevägen. 

:penna 1ltyäg bör, sålunda om möjligt utnyttjas L första. 

hand såvida inte extraordinarie anslag kan föreligga dis

ponibla till år 1975. 
Planenligt sk:ulle därefter arbetena med byggandet ay bron 

över sundet Töftö~Girsbolrn sålunda vidtaga år 1975. 

Det nµ föreslagna onslaget om 5QO, 000 mark skulle därför 

utnyttjas för genomförandet av alla arbeten som fordras 

för att brobygget kan utföras vid nämnda tidpunkt. I den 

händelse nu föreslaget belopp icke är tillfyllest för 

dessa arbeten~ har landskapsstyrelsen möjlighet att i 

tilläggsbudget komplettera anslaget. 

I övrigt erfordras föx .. f'inansie:x:-_inge.n .. ?-'-'. Vå:rdöprojek..,., 

tet under år 1974 följande omdisppr:ieringar; 

Utfart frå.n Mariehamn - mark. 
Landskapet har på grund av avtal åtagit sig utfyllnings-

arbetE: nedanför projelc.t 77. Då det emellertid är oklart 

om dessa arbeten kan utföras under år 1974 har anslaget 

i, sin helhet överförts till landskapsstyrelsens disposi

td.. onsmedel. I ·mån, a,v ·behov kan dessa medel utnyttJas för 

utfarten från Marieharnn. 
Väg- och färjfäste på Björkö 2 Kumlinge, 300.000 mark. 

Anslaget torde icke i sin helhet kunna utnyttjas under år 

1974~ varför en minskning med 100.000 mark föreslås, som 

vid behov dock kan ställas till förfogande av anslaget 

för reservarbeten. 

Reservarbeten 100.000 mark. 
I den mån ytterligare anslag erfordras för väg- och färj

fäste på Björkö torde arbetet kunna utföras såsom reserv

arbete och detta anslag utnyttjas. 
Något förslag till slutgiltigt beslut om byggande av flyg-
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fäl t i Krunlinge har icke förelagts landstinget och ej 

heller föreligger närmare utrednipg om st?rlek, användning 

och kostnader, Det är även oklart vilka åtagapden som an

kommer på landskapet oah vilka som kommer på kommunen. 

Komtmnen har därför i avs.o.knad av närmare besked ej hel

ler ~1-d. tagit åtgärder fÖr markariskaf'friing: 

I den aviserade trafikplanen för skä.:rgård,en bör även flyg .... 

förbindelserna beaktas. 

På grund härav har ut skot tE;t ans ett att anslag för 

flygfältet tills vidare kan anstå. 

Landskapsstyrels;ns 6disposition 300_.ooo mark. 

Då --b1 .a. i tilläggsbudget för år 1973 disposi tionsme dl en 

ökats med 100. 000 mark har av anslaget 100. 000 Elark över

förts till Vårdö-projektet. Samtidigt bar anslaget till

förts 150.000 mark från anslaget för utfart från Marieharnn. 

Töftö-Vårdö (Vårdöledep) __ 500. ooq IDE:.~K ... 
Se motiveringen ovan. 

Den i finansmotionen angivna vägen Pos_i§:Q."::§!bh~- är klassi

ficerad såsom bygdeväg ...... J.Dn .. ombyggnad förutsätter sålunda 

även att kommtmen deltager i l\:.ostnaderna, Då detta väg:

avsni tt har en större trafikintensitet än mot svarande 

1.Ei.J.'.ldsväg finnes även förutsättningar till en omklassifi

ceri~e? så att vägen Postad.:..~ålis ges status av landsväg. 

Då f. §_rsstaten fö:r :f.974 även finne S ett- anslag OUL100. 000 
mark för bygdevägar som vid behov kan utnyttjas för ifrå-

.. 

gavarande väg har finansutskottet icke funnit anledning 

att föreslå höjning av anslaget. 

Upprätthållande av trafik i skär@rden (f). 

Vtrn Olof Janssons m_:..fl.fina:nsmotion.(Mot.nr 17/1973-71). 

Utskottet har i huvudsal\: omfattat tankegångarna i motionen. 

Tillsvidare förefaller det ovisst huruvj_da svävarfarkoster--· 

na har utvecklats så 1 att de kan sättas i trafik i den 

åländska skärgården. Full klarhet härvid lag torde kunna 

fås endast gen o:m förs öks trafi 1':. 

SåsoD rnoiionä.re:ma även frm11håller kommer dock Waxholrns

bo laget att redan a21111a vinter utprova svävarfarkoster 

i trafik i StockL .. lms skärgård. Denna trafik kommer att 

ge erfarenheter? vilka kan läggas till grund för en vida

re bedömning av 12:upligheten för en eventuell trafik i 

landskapets skärgård. Det finns Skäl att mycket noga följa 

rne d svävarfarkost·ernas utveckling i allmänhet och särskilt 

den prov trafik son skall ske i Stockholms skärgård· 
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0m försöken utfaller i huvudsak positivt så bör det fin
nas möjligheter att utföra prov även i den åländska skär

gården. 
Utskottet föreslår därför en höjning av anslaget med 

50 .. 000 mark för att landskapsmyndighetern a på nära håll 
skall kunna följa med provtrafiken i Stockholms skärgård, 
ta del av de undersökningar och rapporter som kan fås från 
Waxholmsbolaget samt utföra särskilda undersökningar och 
om så är möjligt specialprov i den åländska skärgården. 

Förutom vad som i allmänna motiveringen framhålles om 
trafikplanen för skärgården önskar utskottet även i detta 
sammahrng betona vikten av att beslutet'· om 
den under 10 Ht.V~6 i årsstaten för 1973 föreslagna lands
vägsfårjan uta.Il dröj~mål fullföljes på förutsatt sätt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 
att Landstinget måtte antaga landskaps

styrelsens förslag till ordinarie årsstat 
för landskapet Åland under år 1974 med föl
jande ändringar och tillägg samt bemyndiga 
landskapsstyrelsen att upptaga för årssta
tens förverkligande erforderliga lån. 

I N K 0 M S T E R ================= 
Avdelning 04 

landskaps styr. 
förslap 

, 

~-!JJ~~j~g 

finansutskot
tets förslag 

AVRÄKNINGS OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 69. 770.486 

02. Förskott på statsanslag för skat-

§9.~J~~~~~= 

69.912.833 

tefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

H u v u d t i t e 1 
l..! __ I@iID STINGET 
-----======= = - - -

IANDSTINGETS K.Al\fSLI 

11 

69.769.486 

78. 992. 647 

-
205. 362 

70. Anskaffning av inventarier 5.000 

LANDSTINGETS ÖVRIGÄ. UTGIFTER -63.000 -.. - - - -
,?! Dispositionsoedel 12.000 
~ - -

R uv u d t i.te 1 13 
:::::::-~SLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRJtDE 13. 3 39 .120 ----================================== ========== 

69.911.833 

79.134.994 

-
210. 362 

10.000 

-63. 000" 

12.000 

13.338.328 =T======= 
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CENTBALFÖRV.ALT.NINGEN 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

Årsarvoden 

H u v u d t i t e 1 15 

· soc1~~=~gQH_HÄI!.~gyA:g.J>§!YJ!]:~MJN~]:N§ 
~~====--------------------~---------

400.118 
378.268 

81.708 

FÖRY:Mi~fil~~§Q~J.>]: ===--------------- 16. 070. 589 ------------------

• ÖVRIGA HÄLSO= OCH SJUKVÅRDSUPP
GIFTER 

50. Understöd för ambulansflygningar 

159 __ ,ooo 
50.000 

H u V u d t i t e 1 16 

~~-~~~JliQNIN~SAY1>~~N~~§-~QgY!~1= 
~--iri~~~~~i--------------------- 17 =~~=2=~~~ 

01. CENT RALFÖRVALTNING 
01. Avlöning ar (:förslag sans lag) 

Årsarvoden 

17 • .ALLMÄ1'1'NA KULTURELLA UPPGIFTER 

54. Understöd åt föreningen Norden 

23. KASTELHOLMS FORNMINNESOMR.ÅDE 

13. Underhåll och restaurering av 
slottet samt underhåll av fri

luftsmuseet 

74. Nybyggnader och grundförbätt
ringar (reservations anslag) 

H u v u d t i t e 1 17 

1!..!_M;@INGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS\- · -----============================= 
OJY.IRÅDE 
===== 

01. CENTRA.LFÖRV.ALTNING 

01. Avlöningar (förslagsanslag) 

594.596 
561.596 

143.124 

200.650 

4.000 

209.000 

110.000 

50.000 

13 :;;J.~~=~,g§, 

1.423.806 
1.096.806 

399 ~ 326 
377.476 

80. 916 

259.000 
150.000 

17=~~:2:::2=1~ 
593. 324 
560. 324 

141.852 

202.650 

6.000 

209.000 

160.000 

135 

13;:;J1~::::§1~ 

1.387.211 
1.060.217 

---~.~~-..-----------
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NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 02. 

45. Understödjande av landsbygdens 

elektrifiering (reservations

an slag) 

11. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

26, , Ut:p~ Pri in g om :förs ö lq3väx thu.s 

,.. 

H u v u d t i t e 1 18 

is._~~l~Y»~JrrfilQ]:IT§_FQBY~~NIN~§-
==--------------------------------~ 

03. SK.ÄRGÅRDSKOMMUNIKATI ONERNA 

21. Upprätthållande av trafik i 

skärgården (förslags anslag) 

Utgifterrif1.8 totalbelopp . 

Mariehaun 9 den 4 d e ce:nber 197 4. 

354.612 
44.472 

3.648.000 

18.000 

246,292 
. __ . - . - d _:_ .... 

,2. 000 
.. . -- ·· ··---

1.260 . 000 

690.000 

78 • 99'2 • 64 7 

327. 636 
34 . 859 

3.670.000 

40.000 

4.000 

1. 310.000 

740.000 

79 .134. 994 

135 

enrik Gusta fsson 
sek:re terare. 

Uä.rvar;:u1de i utsko tte t ~ or dföranden \.filen y v ice ordf öranden Elri1e r 

Lundqvist och Ma t sson. 
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från kulturutskottet. 

Finansutskottet i skrivelse den 7 december 1973 il4begärt 

skottets utlåtande över anslagen för kulturella ä:nqamå,l i, 

l~dsl\:aps13-t:;y•re+sens :förslag t;Lll ordinarie inkom::;t.,,, o<::h utgiftsstat 

.. la11dskap($t Åland under år 1974 och förslag ti1:1 inkomst- och 

~t5iftsstat för landskapets enskilda medel under år 19'7.4, får ut

skottet, som i ärendet hört professor Matts Dre:Lj~J:> ~· f. utbild-

ningschefen Erik Bertell, rektorn Gunnar Lemqvist oc:h lantrådet 

}llarik Häggblom, anföra följande: 

Utskottet har konstaterat att anslagen för kulturella ändamål 

ti.pptagits till belopp vilka skäligen kan anses motsvara de verkliga 

:behoven inom landskapets kultursektor, varför utskottet i detta 

hänseende intet har att anmärka ~"emot förslagen med nedannämnda un

dantag. 
0 R DINA R L.E 
Dep nya budgetplg.n ~ ~om nu infö:rs i den ordina:pie år~staten och 

som till sin uppbyggnad, i till?mpliga delar följer ämbetsverkslagen.s 

13ystematik 1 finner utslcot tet överskådlig 0011. användbar blott moti-
. -~ ·-. ·-~- .. "'' ' -·- .. , 

veringarna icke härigenom blir lidande. 

Vad gälle-r de enskilda momenten. i huvudtitel 16 anför utskottet 

efter att delvis ha tagit der äv be:rc)rda enheters egna äskanden och 

däri anförda motiveringar följande~ 

Allmänna avdelningen och skol byrån: 

Utskottet finner det särskilt angeläget att LPH-centralen och 

verksamheten för fortbildning av lärare sköts behörigt och kommer i 

åtnjutande av erforderliga medel med tanke på övergången till grund

skola och med tanke på de.."".l fria folkbildningen~ 

Bibl ioteksbyrån: 

Utskottet efterlyser kraftfulla åtgärder för biblioteksverksamhetens 

organisering och uppbyggnad i enlighet med stadgandena i ärnbetsverks

lagen sålunda1 att sammankopplingen mellan landskapets biblioteksverk

samhet och lVIariehamns stads motsvarande verksamhet lösgöres både for

mellt och i praktiken. 

07. ÅJ.u~TDS YRKESSKOLA 

!_vl öningar ~ 

1. Utskottet upprepar sitt yttrande från behandlingen av inne varan de 

års budget angående det rättmätiga i att e.o.tjänsten såsom rektor måt

te lediganslås av hän syn -Ci 11 att Ålands yrke sskola in tar ställning av 

central yrke sskola och att if:rågavarand e tjänsts avlöning häri gen om av

sevärt höjts. 
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2 • I tjänsteförteckningen är upptagen 1 ordinarie och en e,o.lärare 

i yrl{esänmen. Rätteligen bör dock fi_nnas 2 eoo. befattningar såsom 

lärare i yrkesämnen varav den ena för närvarande ä.r vakant. 

Elev il} t e~f'=l]l'· t : 
utskottet finner internatshyran beräknad enligt 450 mark per me,:n 

och månad orealis ti r:i::r:t hög ti 11 och med överstigande gängse inackcrde

ringsnivå. Utskottet efterlyser härvidlag åtgärder till att denna hyra 

blir sänl.<l; inför kommande år. 

08. ÅLAlW S LAI\f TlVIANNA SK 0 il 

Vid planerad ombyggnad av den gamla maskinhallen till föreläsnings~ 

rum hemställer utskottet att det undersöks huruvida hemslöjd.sundervis

ningen och -verksamheten kunde ko:::nma i åtnjutandt:: av dessa lokali tete-r 

för sin verksamhet för egen del eller til1sen1m8.ns med lan tmannaskolans 

övriga verksrnnhet. 

13. GRUND- CCH FOLKSKOLVÄSENTIET 

Utskottet har konstaterat att ändamålsenliga väggka::::'tor över lland 

ännu finns i skolornas klassrum. På denna grund ef'terlyser utskottet 

att sådana väggkartor blir frrnnställa.a och vid övergången till grund-

skola skal1 p1aceras eller h2ingas i. ser11tliga klas:3:r:-v.m. 

14. ÖVRIG UNDK:?.VISNING CCH STUTIIE"VERKSl:MHET 

JLa:gQ. Sk§I~f;;L§ :L' ~ t §=9:-.~~t,, -·~R~!LJ]; ot f11- ocJ~.~Z-~f:_i§l,l~}';;-PleJihtb'2° 0 

Såsom sitt bidrag till debatten· om Ålands hotell·- och restaurang-

skola önskar utskottet poä:ngtera skillnaden mellan utbildning och rö

relse sarnt frågan om utbildning, loka,lisering och rö~.:-else. 

17. ALU.tliNNA KULTURELLA UTGIFTER 
Utskott:et noterar med tillfredsställelse den föreslngna ökningen 

dessa a:n slag de ideella organisationernas kulturgärning till fromma. 

Vetenskap sliaa avh8,ndlj_n,<?;ar ~ 
~=..=.---· .... -=-,.u;:;:~.;i..,.._~g;;~~="""-"""-'·~ ....... <><=lr.::-:':'"~;'::(..-~ 

I 1 a i + l n•· 1 t'll -p··· d t'll;-'D' t·11 d" . an .s~.::c:.:pss ._,yre __ flens Iors ag i -Jar e L u 0 g l -~ or inarie 

inkomst- ocb. utgiftsstat under år 1973 är upptaget bl.a, 110.000 mark 

för vetenskap, li tterntur och Jronst sc.mt understöd 8-r kulturella or

ganisationer. Tl:'o-iJs detta och härutöver föreslår utskottet att medel 

upptas år 1974 för verket 0 .Ä.lands Historia". I Ålands kulturstiftelses 

regi pågår för närvar2JJdE a!:'beten på detta verk, som är avsett att ut

komma i 4- delar, Då i landskapet finns pe rsoncr med gedigna insikter 

och vilja att arbeta för denna för sjiilvsty::c\:;lse:ns tillkomst och be

varande viktiga och ane;elägnn sak i bestående bokform 1 finner u-tsl{ot

tet det motiverat att erforderliga medel ställeo till förfogande utan 

dröjsr::i.ål. Arbetets utförande torde kräva ingående källstudier med resor 

Och besök på främmande platse:ro Onödig sparsamhet borde ej få fördröja 

arbetets gång 9 ej ens ifall kostn3.derna ti 11 någon del skulle komma att 
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bela.st~ de enskj.J.d~ medlen. I detta syfte föreslår utskottet att fi.-

nan~~t?.~9~ ~~~ II1å~ t~ :ip~ör~ : ~~t"~{7~~ aJ:1~1~g ~~ ~5. ooo mark utöver de 
föreslagria ' 4o . ooo mark~ IllQille~~et 16~11~2-~~!4• •! ~ · " . ": ' F ;~ : - ':">":': 

--- · FBr :konststipendier . --Utskottet föreslår att anslaget höjs till 18,000 mark genom att 

minska landskaps s tyrelsens dispositionsmedel till 15.800 mark samtidigt 

som understödet till författare och översättare höjs till 7. 000 mark. 

Utskottet ans er att den fria konstutövningen bör stöd as från sam

hällets sida där det är ekonomiskt möjligt. I förevarande fall före

slås smärre justeringar vilka för någon enskild kan ha uppmuntrande 

betydelse . 
23 . K.ASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 
Utskottet anser att slottet till varje pris måste bevaras och före

slår yttersta aktivitet inom ramen för tillgängliga medel ,_.s_amt. därµt-
~ ~ .. .... :.-., 

över att slottets underhåll i detta skede bör gå före byggande av par-

keri ngsplats och vägar inom området. 

Sålund a föreslår utskottet att anslaget 16.23.13 underhåll .av 
-. ~, ... ~..,. .......... ~ 

slottet samt uEderhålL av fri.lµ,f;tsmuseet pöjs ~, tr.1:n-~J'.!.O,QOO _ mark. till 
-~....- .... . .. ] ._f? ,,.J,. [.J.1$ . ... .. - . •· • . . ·-

~6 9~ 000 . mark g~n om ··:~~t:t .. "'~:i.nsJ .. ag~t. J.:9. 2 ~ ;):4 . nybyg&!a~_eI' och~~bä tt-

_ring ar på 5 0 ~ _OQQ _:rpa~k; _ti :Ll s _y_id __ c;i.re _ u_tgåJ:'. __ . ·---·--- ----- -~·-- ···--· .. _ 
B. E N S K I L D A 

Utskotte t har ej f u nnit skäl till annat påpekande än att anslaget 

2 Ht,IV:6 bidrag till bolfbussverksamheten helt utgått av i och för sig 

förstå eliga skäl . Emellertid förutsätter utskottet med upprepande av 

det som anförts i utlåtandet över ordinarie förslaget till årsstat~ 

att he la bi blioteksverks amhe ten innefattande bokbussverksamhe ten sna

rast tas till behandling i och för omorganisering. 

Mariehamn , den 14 december 1973. 

På kul tur11t slf? t te t s 

- Gö:r.:-~~rlund 
ordförande 

vägnar: 

\}.!. I 
. I. l~u~ Jan sso 

sekreterare. 

Nä.rvarand e i utskottet: ordföranden Fagerl und, viceordföranden 

Arvidsson(delvis), ledamöterna Nils Karlsson(delvis),William Nordlund 

(<El.vis ) och Göte Sundberg (delvis) samt ersättaren Bengtz (delvis). 
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