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FIN.LlJ'JSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3/1979-80 med 

anledning av lanclskapsstyrelsens framstfil l ·-
ning till landstinget med förslag till onti n:i r i c 

årsstat för landskapet Åland under år 1980. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda fram
ställning. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, kanslichefen Gunnar 

Jansson, kanslisekreteraren Lars-Ingrnar Johansson, finanschefen Ake Barnberg, 

landskapskamreraren Nils Lamp i, chefen för social- och hälsovårdsavdelningon 

Bengt Linde, landskapsläkaren Ossim1 Svensson, landskapsveterinären och ord

föranden i landskapsidrottsnämnden Rolf Vennström, utbildningschefen Lennart 

Winqvist, skolinspektören Börje Lång, landskapsantikvarien Stig Dreijer, 

byggnadshistoriken1 Steffan Dannark, byråsekreteraren Cordi-Maj Öhman, nliring:~-· 

chefen Tor Mattsson, landskapsagronomen .Jan Karlsson, landskapsforstmästaren 

Paul Halmfors, fiskeriintendenten Carl Storå, fiskerikonsulenten Magnus West

ling, chefen för turistbyrån Ralf Johansson, överingenjören Anders Lindholm, 

byråingenjören Göran Halmberg, trafikinspektören Ulf Lillie, chefen för ar

betsförmedlingsbyrån Jarl Lindqvist, chefläkaren vid Ålands centralsjukhus 

Peter Wahlberg, ledc:mde läkaren vid Ålands Folkhälsoförbuncl Karl Fagerluncl, ut

vecklingsplaneraren Yngve Mörn, rektor Diana Axen, ·rektor Göte SundLerg, 
ordföranden i direktionen för Ålands hotell- och restaurangskola Gunnar Lem
qvist, VD för hotell Arkipelag Erik Janzon, ordföranden i Åländsk Samling 
Fredrik Mattsson och styrelseledamoten Pekka Tuominen>ordföranden i Ålands 

Golf klubb r. f. Lennart Isaksson och styrelsemedlenunen Torbjörn Eliasson,samt 
byggmästaren vid museibyrån Yngve Österlund. 

Till utskottets förfogande har stått de olika förvaltningsenheten1as budget

äskanden, vilka legat till grund för utarbetande av landskapsstyrclsens fram

ställning. I allmänhet har utskottet ansett vara tillfyllest att s<lsom sak

kunniga höra vid landskapets centrala ämbetsverk inom vederbörande område 

ansvariga föredragande, i första hand avdelningscheferna. 

Finap~utskottets förslag inn~.bär en sammanlagd förhöjning om 3. 522.<X)() mark. 

Ändr1:ngarna ha~''.företrädesvis ·avsett lån för näringslivet inom 27 Ht. I de

taljmotivermgen redogöres närmare för utskottets ställningstaganden, där 

också ökning respektive minskning angivits vid varje moment som innebär änd

ring i jämförelse med landskapsstyrelsens framställning. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följ ande finans

motioner: 
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LtJn Ray Söderholrns m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
µnder 27.25 anvisas 600.000 mark såsom amorteringslån för turismens främ
jande. (Mot.nr 36/1979-80). 
Vtm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion om att i ordinarie ·årsstaten för 1980 
under mom. 25.10.01 anvisas 17.256 mark för avlönande av deltidsanställd . 
sjukskötare vid Alands centralsjukhus ... enhet för öron- näs- och halssjuk
domar. (Mot.nr 37/1979-80). 

Vtn1 Jan-Erik.Lindfors ... finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
momentet 26.30. 22 ökas med 70.000 mark för restaureringen av Hennas lägen
het. (Mot.nr 38/1979-80). 
VtJn K.-G. Fagerhol~~smotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anslaget under 2s.1?. 54, Särskilda vårdutgifter, höjes med 10.()(X) mark 
för bidrag till föräldrar som besöker sina barn på sjukhus utanför land
skapet. (Mot.nr 39/1979-80). 

m. f1. 
Vtm K.-G. Fagerholms;finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anvisas 40.000 mark för ombyggnad och trafiksäkerhetsåtgärder vid Rangs
by vägskäl. (Mot.nr 49/1979-80). 
Vtnl K. -G. Fagerhoi:s/tinansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anslaget under 25.14.32-höjes med 10.000 mark för inköp av mätapparatur 
och utförande av pollenmätningar. (Mot.nr 41/1979-80). 

Ltm Karl Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
momentet 27.10.46 ökas med 25.000 mark för deltidstjänst som biodlings
konsulent. (Mot.nr 42/1979-80). 
Ltm Karl Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anvisas 200.000 mark för oljegrusbeläggning av bygdevägen mellan östergeta 
och Labbnäs. (Mot.nr 43/1979-80). 
Ltm Karl Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anvisas 20.000 mark för projekte1·ing av landsväg mellan Vestergeta och Bonäs. 
(Mot.nr 44/1979-80). 

Ltm Sune Carlssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
under momentet 23. 01. 21 anvisas 6. 000 mark för åtgärder angående registret 
över personer med åländsk hembygdsrätt. (Mot.nr 46/1979-80). 
Ltm Stig Dahlens m. fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
momentet 23.21.83, Bostadslån, höjes med 1.000.000 mark. (Mot.nr 47/1979-80). 
Ltnl Bjarne Björklunds m. fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1980 anslaget 28.02.78 höjes med 150.000 mark för ytbeläggning av vägar i 
skärgården. (Mot.nr 48/1979-80). 
Ltm Bjarne Björklunds rn.fl.finansmotion om _att i ordinarie årsstatena för 1980 
under moment 28.04.22 anvisas 20.000 mark för åtgärder angående Iabelfärja 
till Simskäla i Vårdö. (Mot.nr 49/1Q7~-80). · 

l:tm Olof M. Janssons m. fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anslaget under 2 7. 04. 83 ökas med 100. 000 mark för lån till och uroj-ektering av 
anläggningar för vattenförsörjning. (Mot. nr 50/1979-80). 
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Ltrn Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anslaget 23.21.61 ökas med 100.000 mark för stödåtgärder till ombyggnader för 
att möjliggöra användning av inhemskt bränsle. (Mot.nr 51/1979-80). 
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Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1980 anslaget 27.10.30, Landskapsunderstöd åt lantbruks- och skogsnämnder, 
höjes med 30.000 mårk •. för bidrag till lantbrukssekreterare. (Mot.nr 52/1979-80). 
Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 anslaget 
27.11.85, Gårdsbrukslån, höjes med 1.000.000 mark. (Mot.nr 53/1979-80). 

Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anslaget 28.02.77 höjes med 300.000 mark för ombyggnad av landsvägen Påls-
böle - Breidablick i Finström. (Mot.nr 54/1979-80). 

Ltm Olof Salmens m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anslaget 28.18.21 höjes med 100.000 mark för stöd till kollektivtrafiken 
i glesbygden. (Mot.nr 55/1979-80). 

Ltm Torvald Söder lunds m. fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1980 anvisas 200.000 mark för ombyggnad av vägsträckan Haga gård - Näs 
i Saltvik. (Mot.nr 56/1979-80). 

Ltm Rainer Lönns m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anvisas 40.000 mark för undersökning beträffande förekomstens av psoriasis 
och andra hudsjukdomar. (Mot.nr 57/1979-80). 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1980 
anvisas 5.000 mark för uriderstöd till arbetarskyddsutbildning~ (M:>t.nr 58/ 
1979-80). 

Ltm Barbro Stmdbacks m.fl.fina:ilsmcrtlionom att i ordinarie årsstaten 1980 
anslaget 27.06.01, Avlöningar höjes med 27.888 mark för inrättande av 
tjänst som rehabiliteringskonsulent vid Ålands arbetsfönnedling. (Mot.nr 
59/1979-80). 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980_,_. 
anvisas 10.000 mark för räntestöd till anläggande av avfallsbearbetnings-
platser. (Mot.nr 60/1979-80). · 

Ltm Barbro Sundbacks m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
anslaget 22.05.08 höjes med 10.000 mark för att förbättra jämställdhets-
arbetets villkor. (Mot.nr 61/1979-80). · 

Ltm Gunnar Sundlöfs m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
anslaget 23.21.83, Bostadslån, höjes med 500.000 mark.(Mot.nr 62/1979-80). 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
anvisas 2.200 mark för stöd till hyresgästföreningar. (Mot.nr 63/1979-80). 

Ltm Barbro Sundbacks m.fl.finansmotion 01n att i ordinarie årsstaten 1980 
tmder 27.30.88 anvisas 100.000 mark för inköp av jordområden.(Mot.nr 64/1979-80). 

Ltm Nils Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 un-
der 27.20.21 anvisas 250.000 mark för byggande av fiskelandningsbrygga i 
Degerby, Föglö. (Mot.nr 65/1979-80). 
Ltm Roger Janssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 anslaget 
28.04.22, Upprätthållande av trafik i skärgården, höjes med 200.000 mark. 
(Mot.nr 66/1979-80). 

Ltm Rainer Lönns m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 anvisas 
50.000 mark för understöd till försöksverksåmhet med hemvård för åldringar. 
(Mot.nr 67/1979-80). 

Ltm Mirjam öbergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
tmder moment 25.13.25 anvisas 250.000 mark för fem friplatser vid Grelsby 
sjukhus. (Mot.nr 68/1979~80). 
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Ltm Erik Bergs m. fl. finansmotion om att i ordinarie årsst:ten 1980 anslaget 
28.10.70 höjes med 25.000 mark för anskaffande av flytanordningar för is
plogningstraktorer. (Mot.nr 69/1979-80). 
Ltrn Olof M. Janssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 tlllder 
moment 27.15.70 anvisas 300.000 mark för anskaffning av·flishuggningsagg
regat. (Mot.nr 70/1979-80). 
Ltm Rainer Lönns m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
anslaget llllder moment 26.26.51 höjes med 100.000 mark för grtmdförbätt
ringar och uppförande av idrottsanläggningar. (Mot.nr 71/1979-80). 
Ltm Erik Sundbergs m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
anslaget 26.11.10 för Ålands hotell- och resta~rangskolas leasi~tgifter 
höjes med 27. 205 mark. (Mot.nr 72/1979-80). · · 

Ltm Roger Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
anslaget 27.02.83, Investeringslån, höjes med 2.000.000 mark.(Mot.nr 73/1979-80). 
Ltm Sven-Olof Lindfors~ finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
under 28.04.21 Färjhållningen, anvisas800.000 mark för hållande av m/s Tre 
Måsar som reservfärja. (Mot.nr 74/1979-80). 
Ltrn Knut Mattssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
under moment 2 7 .10. 86 anvisas 200. 000 mark för lån till lagerutrymmen för 
lantbruksprodukter. (Mot.nr 75/1979-80). 
Ltm Ulf Anderssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
anslaget tmder 28.02.77 anvisas 100.000 mark för oljegrusbeläggning av 
bygdevägen från Bredbolstad till Bovik i Hammarland. (Mot.nr 76/1979-80). 

Ltrn Olof Salmens m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 
tmder 27.25.40 anvisas 200.000 mark för golfbana vid Kastelholms gård. 
(Mot.nr 77/1979-80). 
Ltm Rodmar Söderlunds m.fl.finamsmotion om att i ordinarie årsstaten 
1980 under 28.04.70 anvisas 30.000 mark för projektering av isgående färja 
avsedd för s.k. tvärgående trafik. (Mot.nr 78/1979-80). 
Ltrn Erik Bergs finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1980 anvisas 
10.000 mark för projektering av färja för rutten Asterholma-Lappo i 
Brändö. (Mot.nr 79/1979-80). 
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Allmänna motiveringen. 

Investeringarna i landskapet och sy:sselsättningsfrågor. 
I framställningens allmänna motivering redogöres för kommande och planerade 

investeringar i landskapets egna byggnadsprojekt och aktuella byggnadsplaner 

inom den kommunala sektorn. Utgående från denna redogörelse och de beredskaps

planer, vilka nämnes i framställningen, kan sysselsättningsläget inom hyggnads

branschen bedömas som relativt gott. I den mån sysselsättningsläget medger prio

riteringar i fråga om landskapets investeringar anser utskottet att hänsyn bör 

tagas till de projekt vilka har betydelse för näringslivet. I detta avseende 

önskar utskottet framhålla bilbesiktningshallen och svinavelsstationen. I fd

ga om bilbesiktningshallen föreligger även berättigade krav på förbättringar 

ur arbetsskyddssynpunkt. Den från riket erhållna grundmodellen borde i detta 

sannnanhang granskas för anpassning ti.11 Al.&ndska behov och för att om möjligt 

nedbringa byggnadskostnaderna. 

För att bilden över investeringarna i landsdkapet inom byggnadsbranschen skall 
vara fullständig borde även de privata investeringarna inom denna sektor be
aktas. 

I fråga om de avgöranden som skall träffas i samband med landskapets årsstater, 

när det gäller sysselsättningen och arbetsmarknadssituationen såsom helhet, 

finner utskottet det önskvärt, att man så långt möjligt baserar dessa på möj

ligast säkra förutsättningar. Det vore därför viktigt att man i budgetsam

manhang kunde få fram konjunkturöversikter för Åland, eftersom näringslivets 
struktur och arbetsmarknaden i flera avseenden awiker från närmaste omvärldens 

och därmed påverkas på annat sätt. Enligt utskottets uppfattning finns redan 

nu underlagsmaterial genom de utredningar och bedömningar som utföres av 

planeringsbyrån, ekonomiska sekretariatet och arbetskraftsbyrån liksom inom 

privata näringslivet. Utskottet vill för sin del framhålla önskvärdheten av 

årliga totalanalyser över utvecklingen även utöver budgetåret och att land

skapsmyndigheten1a i detta avseende strävar till erforderligt samarbete med 

och förankring i det privata näringslivet. 

De av utskottet föreslagna förhöjningarna av anslagen i årsstaterna avser i först<1 

hand lån för näringslivet. Enligt utskottet kan därmed tillgodoses kraven på 

att inom landskapets samtliga näringar, på samma sätt som inom byggnadsbran

schen, upprätthålla en jämn sysselsättning och om möjligt skapa nya arbets

platser som ett led i försöken att minska utflyttningen. 

De åländska kommunernas bärkraftsklass. 
Då bärkraftsklassystemet infördes för bedömning av ko1nmLmcrnas ekonomi vjd 

beviljande av statsunderstöd var två av de bärande principerna, dels att få 
en kommunerna sinsemellan rättvis fördelning, dels att på en ji:irnn nivtl hihc-
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hålla statens andel i korrununernas totalkostnader. Vissa faktorer i den matema-
tiska uträkningen favoriserade kommuner av viss storlek med utvecklad ser-

v!ee; egna anläggningar och jämn investeringstakt. För den typ av hushållning 

som de åländska kommunerna representerar innebar uträkningan1a ofördelaktiga 

klassificeringar och kommunerna sinsemellan direkt missvisande resultat. Det 

oaktat accepterades klassificeringen som en grund för beviljande av landskaps

stöd eftersom viss jämförelsegnmd med riksförhållanden var motiverad och varje 

annat system hade medfört betydande tillämpningssvårigheter. De största bris

terna i lagen har sedermera justerats. Detta innebär att lågt skattörepris 

numera inte inverkar direkt negativtoch att kommunernas kostnader 

för deltagande i gemensamma anläggningar och inrättningar av den typ som re

presenteras av centralsjukhuset och yrkesskolan, beaktas. Ändringarna har 

medfört en för de åländska konnnunerna riktigare placering, även om de ojämna 

investeringarna har negativ inverkan i jfönförelsetalens uträkningar. 

Mot bakgrunden av de nämnda ändringania i beräkningsgrunderna har också följt, 
att tendensen för de åländska konnnunerna nästan genomgående pekar mot lägre 

bärkraftsklasser. Utskottet har ansett det riktigt, att i detta sanunanhang no

tera det ovansagda ifråga om de åländska kommunernas bärkraftsklassificering, 

eftersom utvecklingen för kommunerna i riket i huvudsak varit det motsatta. 

Såsom av landskapsstyrelsens framställning framgår har hela 130 kommuner i 

riket med ett befolkningstal om 1.150.(){X) personer en beräknad bärkraftsklass som 
är högre än tidigare,medan endast 20 kommune:i· beräknats få lägre bärkrafts

klass. Utan den s.k. nedfrysningen av bärkraftsklasserna skulle statsbidraget 

sammantaget ha minskat betydligt och kommunerna totalt sett fått åtaga sig en 
större andel än vad som bärkraftsklassificeringen egentligen avsett. Skulle 

förhållandet i riket varit detsannna som rtu gäller för de åländska kommunerna, 

anser sig finansutskottet på goda grunder kmna anta att någon nedfrysning icke 

skulle kommit till stånd. Förhållandena i riket medför att flertalet konununer 

får högre statsstöd än deras matematiskt uträknade jämförelsetal medför medan 

det fåtal kommuner, vars bärkraftsklass skulle sänkas genom prövning underkastat 

finansieringsstöd,kan kompenseras för uteblivna lagstadgade understöd. 

Mot bakgrunden av vad de oförändrade bärkraftsklasserna de facto innebär för 
statsunderstöden totalt sett,anser finansutskottet motiverat att de åHindska 

korrununema, som annars ekonomiskt skulle bli lidande på nedfrysningen 1i största 

möjliga utsträckning kompenseras härför och att detta rimligen icke borde 

innebära svårigheter vid avrä1mingen mellan landskapet och riket. I fråga om 

fonnema för erläggande av kOlnpensation till kommunerna finns olika vägar. 

Ett naturligt och ur beräkningssynpunkt enkelt alternativ.vore att-erlägga 
landskapsunderstöd enligt den kalkylerade bärkraftsk1assen för 1980. Detta 

alternativ skulle i fortsättningen inte behöva innebära 
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svårigheter, eftersom det i riksdagsbehandlingen förutsatts omarbetning av 

klassificeringsgnmderna för 1981. Alternativet skulle heller inte innebära 

full kompensation, eftersom konununernas skyldigheter att erlägga andelar för 

områden, som står utanför landskapets behörighet, t.ex. kommunernas andel i 
folkpensionernas stödandel och vård på sjukhus utom landskapet, skulle beräknas 

enligt de officiellt fastställda bärkraftsklasserna. Alternativet med en kom
pensation genom allmänt finansieringsstöd är tänkbar under förut

sättning att man når klarhet i beräkningsgrunderna och kompensationens om

fattning. Alternativet har dock, enligt utskottets uppfattning, en betydande 

nackdel därigenom,att detta vid uträkningarna för bärkraftsklassen, i motsats 

till lagstadgat understöd,beräknas såsom icke avdragbar inkomst och sålunda 

på sikt har en på bärkraftsklassen höjande effekt. Enligt utskottets uppfattning 
talar dessa omständigheter för en lösning enligt det förstnänmda alternativet. 
I sammanhanget har åberopats den åsiktsyttring som riksdagens lag- och ekonomi-

utskott vid behandlingen av bärkraftslagen anförde i sitt betänkande. Med 

beaktande av att riksdagen såsom sådan icke har någon del i avräkni.ngsförfa

randet, har finansutskottet för sin del inte velat lägga någon avgörande be

tydelse i tolkningarna av lag- och ekonomiutskottets skrivning. Under förut

sättning att lag- och ekonomiutskottet varit informerat om situationen för 

de åländska kommunerna kan uttalandet uppfattas så, att landskapet Aland1inom 

ramen för självstyrelselagens bestämmelser om avräkningen,skall kunna till

godose de åländska korrnnunerna på annat sätt än vad fallet är i riket. 

Nya tjänster. 
Under rubriken 'Nya tjänster'berör landskapsstyrelsen i fraTILställningen frågan 
om inrättande av särskilda rektorstjänster vid landskapets fack- och yrkesunder

visningsanstalter. Finansutskottet noterade i sitt betänkande över årsstaten 

för 1979 de skiljaktigheter i fråga om avlöningarna, som förekorrnner för rek

torer även vid skolor av i huvudsak liknande karaktär. Landskapsstyrelsen med
dela~ också att frågan varit föremål för utredning. 

Även om utredningen från landskapsstyrelsens sida lett fram till en bedönming 
att någon ändring inte är motiverad, finner utskottet, att frågan är av den 
angelägenhetsgrad att den icke bör_länmas därhän. De ökade administrativa uppgif

terna, kraven på fortbildningen samt, särskilt när det gäller sjöskolorna nd1 Llcr:1s 

speciella betydelse för Aland,motiverar enligt utskottets uppfattning att friigan 

om inrättande av särskilda rektorstjänster och alternativa möjligheter till 

lösning undersökes. 

Transportstöd för varutransporter mellan riket och Åland. 
Riksmyndigheternas principiella ställningstagande till frågan om stöd för varn
transporterna mellan riket och Åland har ännu inte fattats. Enligt vad finans-
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utskottet inhämtat förväntas ärendet bli anhängiggjort i samband med en tilläggs

budget till stats förslaget. I avvaktan häl11å har finansutskottet för sin del 

inte föreslagit några åtgärder i detta skede. I den händelse något ställnings

tagande inte föreligger från riksmyndigheten1a senast i samband den aviserade 

till äggsbudgeten anser utskottet, att frågans vidare handlä,ggning kräver för

nyat ställningstagande från landskapsrnyndighetemas sida om nandlingsalternu·· 

tiven. 
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Detaljmotivering. 
================ 

UTGIFTER. 

05. LANDSKAPSSfYRELSENS b\TRIGA lITGIFTER 

Kommitteer _och sakkunniga (f)_. 

Ltm Mirjam ö bergs m. fl. finansmotion nr 61/1~2.~::~Q_. 

Jämställclhetskonunitten har enligt uppgift medgivits resurser 

enligt de normer som i allmänhet gäller för av 1andskapsstyrel

sen tillsatta konunitteer. Frågan om ökade resurser för j ämsttil ld .. 

hetskonnnitten har i landstinget även anhängiggjorts genom en hem

ställningsmotion (Nr 35/1979-80). Finansutskottet har i avvaktan 

på landskapsstyrelsens åtgärder i anledning av landstingets be··· 

slut beträffande hemställningsmotionen, i detta skede beslutat 

föreslå förkastande av finansmotionen nr 61/197~1-80. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Utgifter för förande av kortr~ister över ~rs~!1e1~-!~_c;;-~--~!J~11ds._~ 

hembygdsrätt. 

Ltm Sune Carlssons m. fl. finansmotion nr 46/1979-·80_. 

Med anledning av de brister som bl.a. i samband med senaste val 

framkonnnit beträffande registret över personer med ~1 H!ndsk hem-· 

bygdsrätt har utskottet omfattat nutionens ~yftc om :hv,ärlT fi')r :1t t ibt :id 

komma ett tillförlitligt registersystem. Då frågan om formerna 1·:ir 

förbättring av säkerheten först bör undersökas och kostnadcrm for 

åtgärderna blir beroende därav har utskottet med förkastanJc av 

förslaget om höjt anslag beslutat föreslå, att 1andskapsstyre1sen 

skulle utreda frågan och inkonuna med förslag tj 11 eventuc1lt 

erforderliga anslag. 

09. MOTORFORDONSBYRAN 

Avlöningar (f). 

Då den föreslagna tjänsten som bilbesiktningstekniker avses att 

bli permanent borde tjänsteförhållandet vid första tillfälle iind·· 

ras till extra ordinarie. 

Uppförande av besiktningshal1 (r). 

Föreliggande ritningar till besiktningshallen baseras p3 typmodel 1 

från riket. I samband med erforderliga justeringar av ritningarna 

borde även undersökas i vad mån den egentliga besiktningshallen 

kan minskas för att därigenom nedbringa kostnaderna. 
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.21.. .Fl~ANDE..AV BOSTADSPRODlJKTION. -··. ;l 

Understöd för bostadsrc~arationer i energihusJ1t111nin_g_:;syftc ( r) . 

Då momentet närmast avser åtgärder för att spara energi har ltm 

Olof M. Janssons m. fl. finansmotion nr 51/1979:...80 hänförts till det 

·i sakfrågan riktigare momentet 27 .OS. 42. 

Bostadslån (r). 

Ltm ~tig Dahlens rr1.fl. finansmotion nr 47/1979-80. 

Ltm Gunnar Sundlöfs m.fl.finansmotion nr 62/1979-80. 
- ----~--

I finansmotionerna har föreslagits ökning av anslaget med 

1 miljon respektive O, 5 milj .mark. Utskottet konstaterar att 

man av nu föreliggande ansökningar inte kan bedöma anslags

behovet för år 1980. Utskottet emotser därför att landskaps

styrelsen i ett senare skede inkonnner med förslag om erfor

derliga tilläggsanslag. Med hbinvisning härtill före~;lus finans·

motionema nr 47 och 62 förkastade. 

2 3. ALANDS 1URISTHCTI'ELL: 

Ombyggnad för vänneåtervinning (r). 

Åtgärderna för vänneåtervinning beräknas p3 sikt ge betydande 

besparingseffekter. I samband med tilläggsbudget för 19 79 undc r 

sannna momentnunnner omfatta! om- och tillbyggnad av lobbyn före-

låg även kalky1Jnässiga beräkningar. Även ifråga om f)rtsatta om- od1 

tillbyggnader vill utskottet såsom ett helt principiellt stU-1 l ·· 

ningstagande poängtera, att investeringal11l bör vara drifts-

och företagsekonomiskt motiverade. 

01. CENTRALFÖRVALTNING 

Till landskapsstyrelsens disp~si!j.on. 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion nr 63/1979-80. 

I anledning av finansmotionen om anslag för hyresgästföreningur 

konstaterar utskottet att ett bidrag beviljats A1ands hyresgUst·

föreii:ng 1978 men att någon anhållan för 1979 inte föreligger. 

Då ändamålet till erforderliga delar kan ti11godoses inom ramen 

för landskapsstyrelsens dispositionsmedel under förevarande mo

ment anser utskottet, att ett särskilt moment inte är motiverat 

och föreslår sålunda förkastande av finansmotionen nr 63. 

04. b'VRIGA SOCIALA UPPGIFI'ER 

Landskapsandel och -understöd för hemvårdsverksamhet (f). 

Ltm Rainer Lönns m. ~l. finansmotion nr 6_7 /1979-80. 

I anledning av finansmotionen har utskottet noterat, att en 

motion med lilmande syfte behandlades av landstinget i samband 
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med enskilda medels årsstat för år 1979. Då konstaterades att 

vården av Öldringar är en kommunal angelägenhet vilken stöds 

bl .a. i form av mindre bidrag till korrnnunens hernsamari ter. De 

föreslagna åtgärderna ansågs vara ett bra alternativ och det är 

förståeligt att man därför från konununal t hall satsar på denna 

typ av hjälp. Finansmotionen i fråga avslogs då, med hänvisning 

till svårigheterna att från centralt håll avgöra hidragsbelopp 

och vilka som är berättigade härtill. 

Utskottet föreslår även nu förkastande av förslaget om upp

tagande av anslag för ändamålet. Utskottet viLl dock poängtera 

det uppenbara behov som föreligger inom denna del av vårdsektorn. 

Folkhälsoförbundet haT uppmärksammat frågan och genomför för 

närvarande en undersökning som skall ktnma läggas ti 11 grund för 

ett åtgärdsprogram. Nbinmas kan också, att Mariehamns stad an

slagit medel för det syfte motionen avser. Utskottet finner det 

angeläget,att denna typ av verksamhet kan utvecklas inom kornmu·· 

nerna och att landskapsstyrelsen undersöker möj lighetema att 

stöda denna. 

10. ALANDS CENTRALSJUKHUS 
Avlöningar (f). (+ 22.CXJO) 

Vtm Jan-Erik Lindfors' finansmotion nr 37/1979-SQ. 

I sjukhusets anslagsäskanden ingår önskemål om den i finansmoti011L'n 

nr 37/1979-80 äskade tjänsten som sjukskötare på deltid vid enhe

ten för öron-, näs- och halssjukdomar. Uppgifterna skulle även 

avse verksamhet bland allergipatienter i sarna rbete meJ lungav

delningen och barnavdelningen. Med beaktande av i övrigt föres] :1g

na nya tjänster och att ärendet i organisatoriskt hänseende borde 

underkastas prövning i landskapsstyrelsen har utskottet föreslagit 

förkastande av motionen. Enligt utskottets uppfattning borde i'tt

minstone tills vidare finnas möjligheter att omhänderta föresla~~

na arbetsuppgifter inom ramen för nuvarande personalstyrka. 

Sjukhusstyrelsens äskande om anslag för fortsatt anställning av 

tillfällig maski.nskötare torde' i den mnn behov föreligger' kun

na tillgodoses genom utnyttjande av reserverat anslag för till

fällig arbetskraft. Utskottet firu1er det motiverat att i detta 

sammanhang hemställa om att landskapsstyrelsen i samråd med sjuk

husstyrelsen undersöker möjligheterna för anslutning av sjuk

huset till fjärrvärmesystemet för att därigenom på sikt kunna 
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minska kostnauer och personal. 

Av övrig verksamhet vid sjukhuset har utskottet uppmärksammat 

akutpoliklinikens situation. Det är uppenbart, att utvecklingen 

medfört stora krav på akutmottagningen och därmed en ökad arbets

börda för personalen. Utskottet har ansett det vara av stor be-en 
tydelse med/välfungerande akutpoliklinik och föreslår därför en 

ökning av anslaget för tillfällig arbetskraft, i avsikt att di:ir·· 

med möjliggöra .anställande av tillfällig läkare under längre tid 
än 6 månader. 
13. MENTALVARDEN 

Utgifter för landskapets pl_atser i Grelsby sjukhu~ (f). (+ 250.000) 

Ltm Mirjam öbergs m. fl. finansmotion nr 68/1979-80. 

Samtidigt som platsantalet vid Grelsby sjukhus minskats till 40 

har kostnaderna för den öppna vården inom sjukhusets verksamhet 

ökat. Såsom i finansmotionen nämnes kommer platsantaJ et att höj:is 

till 54 samtidigt som nya stadgar för sjukhuset och dess del iigar

kommuner kommer att utarbetas. Utskottets uppfattning är att minsk

ningen av antalet platser icke enbart för sig motiverar den före-· 

slagna indragningen av friplatser under år 1980. Utskottet har 

därför omfattat finansmotionen och infört ett anslag om 250. CXX) 

mark. Indragningen av friplatserna skulle hårdast drabba de eko

nomiskt svaga kom1mmerna och i den mån en indragning av flera fripb t-· 

ser. blir aktuell bör det vara klarlagt hur den ekonomiska sidm1 

skall lösas för de kommuner som hårdast drabbas av en sådan åtr~iinL 

14. FOLKHÄLSOARBETET 

Ersättning för kostnaderna för bekämpande och vård av vissa 

sjukdomar (f). 

Vtm K.-G. Fagerholms m.fl.finansmotion nr 41/1979-80 . 
. Då den i finansmotionen föreslagna pollenmätningen inom ramen för 

nuvarande möjligheter inte organisatoriskt kan utföras så att-den ger 

tillräckligt snabb service för allergiker och i huvudsak skulle 

ha vetenskapligt värde, har utskottet beslutat föreslå förkas-

tande av 1notionen nr 41/1979-80. 

15.ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVARDSUPPGIFTER 

Särskilda vårdutgifter (f). (+ 10.(X)()) 

Vtm K.-G. Fagerholms m.fl.finansmotion nr 39/1979-80. 

Ltm Rainer Lönns m.fl.finansmotion nr 57/1979-80. 

I fråga om det i finansmotion nr 39/1979-80 auktaliserade ärendet 

konstaterar utskottet, att föräldrarnas besök och nUrvaro 
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hos sjuka barn kan vara nödvändigt ur både medicinsk och 

social synpunkt. Det är därför motiverat, att föräldrarnas 

besök hos barn som vårdas utanför landskapet på allt sätt 

underlättas och stödes. Det är också viktigt, att barnen om 

möjligt kan vårdas i svenskspråkig miljö. För att tillgoclose 

detta har överenskommits om att även barn från A1aml beredes 

plats vid svenskspråkig avdelning vid Helsingfors Universitets 

centralsjukhus, där även föräldrarna kan ges möjligheter att 

övernatta. Även vid centralsjJkhuset i Abo vårdas hrligen 

ett antal barn frun Åland. Patienterna från Aland kan 

där inte räkna med svenskspråkig service i någon större ut

sträckning. 

Utskottet har för sin del omfattat motionen och förcslhr utt 

anslaget under momentet höjes med 10.000 mark för att möjlig

göra bidrag till föräldrar som besöker sina barn som vårdas 

på sjukhus utanför landskapet. I detta nu är det inte möjligt 

att överblicka behovet av medel,varför ett första skede måste 

bli en försöksperiod. Ett villkor för bidragen bör vara att 

barnen remitterats av läkare och att det av ekonomiska och sol· i al :1 

skäl är motiverat med w1derstöd. I administrativt hänseende 

anser utskottet lämpligt att bidragsfrågorna p;'\ det kommunala 

planet handhas av socialnämnderna enligt direktiv fö1· verks~m1-

heten som landskapsstyrelsen kan finna erforderliga i sa1ru11~in

hanget. 

Beträffande i finansmotion nr 57/1979-80 nämnd undersökning om 

förekomsten av psoriasis och andra hudsjukdomar konstaterar 

utskottet att man ,på basen av undersökningar annorstädes> i a 11 ·

mänhet räknar med en sjukdomsfrekvens om c. två procent. Oa1<-

tat utskottet i princip ställt sig positivt till förslaget borde 

först klarläggas hur undersökningen på Aland bäst skul1e utföras m:h 

formerna för finansieringen klarläggas. I den hUndelse land

skapsstyrelsen skulle finna en sådan undersökning nödvändig 

föreligger enligt utskottets uppfattning möjligheter att utnytt-

ja dispositionsmedel. Anslagsäskandet ligger också inom ramen 

för de syften för vilka anslag kan beviljas ur penningautomatmede l, 

ur vilka psoriasisföreningen även anhållit om understöd. Mot bak

grunden av vad undersökning;ir annorstädes visat kan det, enligt 

utskottets uppfattning, vara motiverat att redan nu inrikt<1 an

strängningar på att i landskapet ge behandling av psoriasispa
tienter 1 vilket utskottet finner speciellt angeläget.Finansmotio
nen nr 57 föreslås därför förkastad. 
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20. KOMMUNAL HÄLSO- OCH VETERINÄRVÅlill 

Understöd för arbetarsky<ldsutbildning. 

Ltm Roald Karlssons m. fl. finansmotion nr 58/1979-80. 

Såsom av motionen framgår finns i statsförslaget anslag till fack

fören:ingsröre1 sen för vj ss <1 rbetarskyddsut bildning. lJt skottet 

konstaterar att den i motionen anhängiggjorda fr:'igan om för

bättrad arbetarskyddsutbildning på Åland i och för ~;ig lir ange

lägen. Arbetarskyddet är dock i kompetenshänseende hänfört till 

rikets behörighet och det vore därför fonnellt riktigt att fack·· 

föreningsrörelsen på Aland kunde få understöd direkt ur det för 

ändamålet i statsförslaget upptagna anslaget.Ur änclaraålsenlighet~;-

synpunkt vore det lämpligt att medge bidrag ur landskapets i1rsst:11 

men då utskottet inte ansett sig kumrn omfatta en utvidgning av 

landskapets insatser på detta område utan att fr~igan om landsl\;t·· 

pets engagemang i sin helhet närmare utretts, föresHir utskottet 

förkastande av finansmotionen nr 58. 

02. LÄROMEDELSCENTRALEN 

Då läromedelscentralen i landskapet inledde sitt arbete sakna

des på statligt hål 1 motsvarande central verksamhet . Det var d!i 

viktigt att kommw1erna kunde delta i driftskostnaderna. Ar 1976 
. . . sin verksanihet 
rnledde statens aud1ov1suella central ;nect uppgHt. att centralt an·-

skaffa och distribuera audiovisuella läromedel. Driften bekost~1s 

av staten men för centralens tjänster uppb~irs avgifter. Utskot--

tet finner därför motiverat att efterlysa en utredning om möj ·

ligheterna att avlasta kommunerna skyldigheten att delta i kost·· 

naderna för landskapets läromedelscentral och att bibliotekens 

anknytning till läromedelscentralen i fråga om utlåning av 

A-material samtidigt klarlägges. 

11. Al.ANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

Lokalutgifter (f). 

Då i fimmsmotionen nr 72/1979-80 föreslaget anslaget för s.k. 

leasingkostnader i sakligt avseende hör till momentet 26.11. 21 

har motionen behandlats under sagda moment. 

UnclervisningsITk:-terie1 och bibliotek. 

J.tm Erik Sundbergs m. fl. finan_smotion nr 72/1979-80_. 

I finansmotionen anhängiggjort ärende om att pti basen av s.k. leasing

system upphyra ett kassaregistersystem gemensamt för skolverksam

heten och hotell- och restaura.ngssenricen har endast förberedelsevis 

behandlats i landskapsstyrelsen som ej tagit ställning i ärendet. 

Utskottet har för sin del inte haft möjligheter att i detalj grans-

ka olika alternativ till och ej hc11cT behovet av ifdtgav:n~mdc 
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system och sålunda ej heller kunnat pröva riktigheten av den före

slagna kostnadsfördelningen. 

Av dessa orsaker anser utskottet att ärendet först bör prövas av 

landskapsstyrelsen och föreslår därför förkastande av finansmo

tionen nr 72/1979-80. 

Hotell- och restaurangservice (f). 

Utskottet har i samband med behandlingen av investeringar i 

Ålands turisthotel1 under 23 kap. bl.a. gjort ett principiellt 

uttalande om att investeringarna bör vara företagsekonomiskt mo

tiverade. Utskottet finner ytterligare anledning att i samband 

med clriftskostnadema uttala önskvärdheten av en offentlig före-· 

tagsreclovisning för driften med resultat- och balansri.ilming samt 

årsberättelse enligt samma pTinciper som i privata bolag. 

Utskottet finner det ocksa motiverat att rörelsen sibom ett kom-· 

mersiellt företag av betydelse skulle kunna ge; en i jämförelse lllL'd 

den övriga offentliga landskapsförvaltningen friare ställning. 

Med nuvarande budgetsystern belastar de egentliga rörelsekostna

derna utbildningsbudgeten. Av denna anledning hernstäl ler utskot·· 

tet att landskapsstyrelsen överväger möjligheterna att med w1dan·

tag från bruttoprincipen budgetera hotell- och restaurnngrörelsl'll 

enligt nettoprincipen. 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

Understödjande av ungdomsarbetct ( f) . ( + 30. 000) 

Av anslaget ges understöd dels enligt prövning och dels enJigt 

1agen om kommunalt ungdomsarbete. I båda fallen ~ir <le understödd:1 

verksamheterna av allmän karaktär. Behovet är uppenhart större iin 

vad av landskapsstyrelsen föreslaget belopp kan tillgodose, varför 

utskottet höjt anslaget med 30.000 mark till 250.000 mark. I ril-:d 

fördelas en stor del av motsvarande anslag ti 11 politiska ungdorn~;

organisationer. Då frågan om understöd till politisk ungdomsverk-

. sarnhet är aktualiserad genom en hemställningsmotion (nr 5/1979-80) 

har utskottet inte tagit ställning ti11 frågan om bjdrag till po

litisk ungdomsverksamhet. Utskottets uppfattning är emellertid att 

w1derstöden för den hittillsvarande allmänna ungdomsverksamheten 

inte bör minskas på grund av beslut som avser bidrag ti 11 politisk 

verksamhet. 

Understödjande av idrott och fysisk f~ran (r). ( + 100. 000) 

Ltm Rainer Lönns m. fl. finansmotion nr 71/1979-80. 

Utskottet noterar att ett flerta1 o1 ika projekt rörande idrotts-
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anläggningar utöver de av motionäre111a nämnda, är aktuella. 

Flera av dem är av den storleksordningen att finansierings

svårigheter kan uppstå,om landskapsstyrelsen med tanke på de 

begränsade resurserna måste fördela anslagen på alltför miinga 

år. I detta avseende hänvisas till finansutskottets betänkande 

över ordinarie årsstaten fö-r 1979 (8/1978-79) för samma moment. 
:.rr ans 1 a pcn 

Utskottet önskar ytterligare poängtera betydelsen )11' g'ysselsiitt-

ningssynpunkt och det nödvändiga i att för ungdomen skapa me

ningsfylld fritidsverksamhet. Utskottet har s:'.ilunda omfattat 

finansmotionen nr 71/1979-80 sltlW1da att punkt 2b i f"rti.111stti11nit1)~C'n, 

Lån för grundförbättringar och uppförande av anläggningar, ökas 

till 280.000 mark. 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 
Åland-Amerikaföreningen. 

I den mån anslag för speciella arrangemang av engångskaraktär 

erfordras bör behoven efter prövning av landskapsstyrelsen kun

na tillgodoses genom utnyttjande av disponibla medel för kultu

rell verksamhet. 

30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VEHKSAMHET 
Restaurerings- forskning~-:__9Ch_ inventeE_!_ngsa~~C::.!.~r~. ( + 70.0CX)) 

Vtm J. ·-E. I:indfors~ finansmotion nr 38/1979:-89_. 

Då landstingets avgörande beträffande inköp av Hernws lägenhet 

träffades så sent att anslag för restaureringsa rbetena 

inte kunde medtas i årsstaten för 1980, föreslår utskottet, att 

finansmotionen godkännes och anslaget höjes med 70.000 mark till 

270.000 mark. Utskottet förutsätter att erforderlig utreJning och 

planering skall ligga till grund för anslagets utnyttjande. 

33. KASTELHOLMS FOHNMINNESOMRADE 
Underhålls- och resta~~eTingsarbeten (r)_. 
Landskapets åtagande i samband med restaureringen av Kastelho1ms 

slott beräknas medföra en årlig utgift om c. 1 miljon mark. Dii 

de egentliga restaureringsarbetena av olika orsaker försenats an

ser utskottet, att nu föreslaget anslag och från tidigare reser

verade medel, som sanunanlagt uppgår till c. 950. (X)() mark, är ti 11-

fyllest i detta skede. I övrigt har utskottet inte sett någon 

möjlighet att föreslå ändringar i de uppgjorda planerna som 

skulle kunna påskynda arbetet med restaureringen och (Wrti 11 hö

rande arbete. Utskottet emotser emellertid att landskapsstyrelsen 

inom ramen för avtalet med fångvårdsverket på alla sätt skall p~i-
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skynda arbetet siirskil t i fråga om det i planerm ingående 

värdshuset. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJAI\TilE 

Landskapsunder:?.töcl för avlönande av kon1_!!1l_}_J!.01'r!_as niirjngso~)uclsm.i!_t_U_JJ. 

Ifråga om anställande av och bidrag för näringsombudsmän anser 

utskottet att landskapsstyrclsen alternativt även bör undersöka 

möjligheterna att genom åländska centralorganisationer kuru1a fil 

ett ändamålsenligt och flexibelt system för att mer effektivt ~in 

med fast anställd personal k'llnna betjfö1a särski J t skLlrgiirJskom-· 

munemas behov. 

Investeringslån (r). (+ 1.000.000) 

Ltm Roge~ Jans?ons m. fl. fina~smotion n!:__73/l979:80. 

I strävan att öka föräcllingsgraden på ålärnlska produkter bör 

lånemöjligheterna bibehållas på minst oförändrad nivå. Under 

beredning föreligger ansökningar om c. l t6 milj .mark. Med be

aktande av verksamheten vid statens investeringsfond och en kon-· 

tinuerlig uppföljning av syftet med lanclskaps1agen om investcri11gs

lån har utskottet med del vis godkännande nv fi nansmoti oncn fö rc

slagi t en höjning av anslaget med 1 milj. mark till 2 milj .mark. 

Aktietecl~!!il_1K__Lbol[~(rl.:_ (./. 150.000) 

Med hänsyn till övriga stödåtgärder och av utskottet under 28.0:1. ?.'. 

föreslagen förhöjning samt att reserverade medel ger utry1mne fl\r 

erforderliga aktieteckningar har anslaget minskats med 150.000 

mark till 250.000 mark. 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVARD 

Understöd för san1häl~~~1:_?_yattenvårdsji._!g~irder. ( + 100.000) 

Ltm Olof J~Uansson~~fl. fipaJ!_smotion_!u::._5!:)[197~_-_-:-_~_:_ 

Då finansmotionen i sak avser understöd enligt detta moment h<ir den 

behandlats i samband diinned i stället för i motionen angivna 27 .o~i.. 8~. 

Utskottet konstaterar att de i motionen näim1da åtglirdcrna ankommer 

på vederbörande vattenbolag och att dessa i vederbörlig 

ordning har möjligheter att hos landskapsstyrelsen ansöka om bidrag. 

Ifråga om de speciella projekt som åsyftas i motionen föTeslår ut

skottet sålunda förkastande. 

Utskottet konstaterar emellertid att regeringen i samband med 

rikets budgetproposition aviserat ett nytt understödssystem med 

delvis ändrad inriktning och omfattning. En av motiveringarna 



27.04.83 

27.05.42 

27.05.61 

27.06.01 

-18-

är att medge ekonomiskt svaga kolll11Rlner att genomföra planerade 

vattenåtgärder, som i brist på kapital annars icke kunnat utfö

ras i tilltänkt omfattning. Med hänvisning härtill föres1~1s an-· 

slaget höjt med 100.000 mark till 200.000 mark. 

Lån för byggande av anläggningar för vattenfö~sörj:!]iJ!JL (r). 

Då förevarande anslag endast avser lån har finansmotionen nr 50 

hänförts till moment 27.04.30. 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 

Understöd för uppförande och förnyande av v:änneanläg_~1i1?gar met! 

inhemskt bränsle för gårdsbruksfastigheter ._ 

Ltm Olof M. Janssons m. fl. finansmotion nr 51{_!2..?2.:_80_. 
Med hänvisning till den i finansmotionen anförda motiveringen 

har utskottet ansett sakenligt att hänföra ärendet, som avser 

om- och tillbyggnad av pannrum för inhemskt bränsle, till detta 

måinentE::Utsko:ttet finner det motiverat att på allt sätt stöda 

användningen av inhemskt bränsle. För den skull har utskottet 

ansett att anslaget skall kunna utnyttjas för i motionen angivnn 

ändamål. Då dessa åtgärder inte bör begränsas endast till gårds

bruksfastigheter hemställer utskottet att momentets rubrik fö1d·

ras med hänsyn härtill, medan motionen i övrigt föreslås förk:Jstwl. 

I övrigt anser utskottet att användningen av inhemskt bränsle 

bör uppmuntras och att infonnationen om alte111ativa möjligheter 

bör intensifieras. Erforderliga behov av ytterligare anslag bör 

kwma tillgodoses genom tilläggsbudgetering och ändringen av rub-
riken genomföras i samband därmed. 
Landskapsunderstöd för lindrande av arbetslösheten Jf). 

Med hänvisning till utskottets uttalande i allmänna motiveringen 

för årsstaten för årsstaten 1979 och för att kunna anpassas tiJl 

åländska förhållanden föreslås anslaget få användas enligt i hu

vudsak motsvarande grunder som i riket. 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Avlöningar (f). 

Ltm Barbro Sundbacks m.fl.finansmotion nr 59/1979-80. 

I sifferstaten för detta moment har upptagits anslag för extra 

arbetskraft till ett belopp om 38.000 mark. Då detta anslag 

till erforderliga delar är avsett för avlöning av den i finans
motionen nr 59/1979-80 nämnda rehabiliteringskonsulcntcn före
slår utskottet förkastande av finansmotionen. 
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Arbetskraftsundersökning. 

Förutom i landskapsstyrelsens framställning nfönnd a rhetskrafts

undersökning finner utskottet angeläget att undersökningen följs 

upp med utredningar om speciellt ungdomarnas och den högskol-

utbildade arbetskraftens situation i förhållande ti 11 arbctsmark·

naden på Åland och därav påka11ade åtgärder. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Landskapsunderstöd åt lantbn1ks- och skogs!1än~1deE_( fl_. 

Ltm Olof M. Janssons finansmotion nr 52/1979-80. 

Den i finansmotionen anhängiggjorda frågan ankonm1er i första hm1d 

på kommunerna. Då de föreslagna åtgärderna kan företas inom rrnnen 

för gällande landskapslag i ämnet och hidrag likaså beviljas mc·d 

stöd av denna lag har utskottet föreslagit fl-1rkastande av finans·· 

motionen nr 52 rörande anställningsformerna för luntbrukssekretL·r:ue. 

Främjande av trädgårds- och b:i.skötse.:..~· 

Ltm Karl Janssons m. fl. finansmotion nr 42/]979-~Q: 

Utskottet filller det icke ändamålsenligt att inom förvaltningen 

föreslå inråttandet av en deltidstjänst som hioclhngskonsulent. 

En livskraftig biodling i landskapet är dock av betydande ange liigen

hetsgrad och bör i lämpliga former på allt sätt stödas. Utskottet

anser för sin del att det praktiska resultatet äi· beroende av 

arbete på fältet och att någon av de nännast berörda organisatiunrni11<1, 

t.ex. Ålands fruktodlarförening, för ändam<'ilet skulle: hinna c'r-

hålla bidrag för verksamheten och ansvara för dess ut förande. Ul ·

skottet föreslår därför att finansmotionen som sådan förkastas 

men att landstinget samtidigt hemställer hos landskapsstyrelsen 

om åtgärder i av utskottet föreslagen fonn för stöd av vcrksmnlw-

ten. För ändamålet torde i första hand kunna utnyttjas anslagen 

under momenten 27. 02. 41 och 27 .10. 46. 

Amorteringslån för byggande a". lagcrutryrrnny1:i:__f..ör lun_!bruk_sj2_1~xlu~.ty1_~lr_L. 

Ltm Knut Mattssons m.fl.f:i.nansmotion nr 75/1979-80. (+ 200.000) 

Det finns ett uppenbart behov av investeringar i lagerutrymmen för 

lantbruksprodukter. Särskilt för enskilda odlare kan kapitalfrilgan 

vara avgörande. Utskottet anser det därför motiverat att godkälma 

finansmotionen nr 75 och införa ett anslag om 200.000 mark. Det un-

der moment 27.10.40 för samma ändamål upptagna räntestödet skulle 

även få disponeras för projekt av större omfattning. 
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11. ANNAT UNDERSTC)IlJANDE AV LANTBRUKET 

Gårdsbruks1ån (r). ( + 1.000.000) 

Ltm Ta_g_e Bomans m. fl. finansmotion nr 53/1979-80. 

I statsförslaget har överföringen till gårdsbrukets utvecklings

fond ökats med 65 milj.mark under 1980. I landskapsstyrelsens 

framställning är anslaget oförändrat. Utskottet har,med den i 

finansmotionen anförda motiveringen, beslutat föreslii en höjning 

av anslaget med 1 milj .mark med 7, S milj .mark. 

15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 

Anskaffning av maskiner och redskap. 

Ltm Olof M. Janssons finansmotion nr 70/1979-80. . --
Utskottet omfattar i princip tanken på åtgärder j syfte att öka 

användningen av flis som bränsle. Ett alternativ lir att> genom 

i finansmotionen föreslagen anskaffning av flishuggni ngsaggreg:rt 

i landskapets regi, uthyra detta enligt s. k. leasingavtal. 

En tillräckligt effektiv insats i detta avsccn<.le skulle tillföra 

marknaden större mängder och göra den marknadsdugJig salut medge 

rationell hantering såväl för producenter som förbn1kare Uven 

i större skala. 

Då skogsbruksbyrån vid landskapsstyrelsen redan inköpt ett mim!n~ 

aggregat friimst för försöksväxthusct i Brtindö men iivcn rör ntt 

kunna utnyttjas av privata förbrukare, har utskottets majoritet 

föreslagit förkastande av i finansmotionen föreslaget belopp för 

anskaffning av flishuggningsaggregat. 

Ordföranden Rolf Carlson anmälde avvikande åsikt. 

20. FRÄMJANDE AV FISKRRINÄRINGEN 

Förbättra_~~E:._'!:_ fiskelede1:_~)C~Jiskehamnar_JE1-· 

Ltm Nils Janssons m. :f~~ina.!!_smotion _!!!_~5{1J.e2_::-80. 

I finansmotionen har föreslagits 250.CXJO mark för fiskelancl

ningsbrygga i Degerby. En sådan finns redan proj ekternd en1igt 

två olika alternativ. Såsom ett allmänt villkor för projektets 

genomförande förutsätter utskottet, att den skall stå till fritt 

förfogande såsom en allmän fiskelanclningsbrygga. Utskottet konsta

terar också, att frågan om fiskehamnam2sadministration iir an

hängiggjord i en hemst~illningsmotion men att,oberoende därav, 

den fortsatta planeringen bör ske i samråd med korrununen. 

Utskottet föreslår därför i detta skede förkastande av finansmo

tionen nr 65. 



27.25.40 

27.25.83 

27.30.45 

-21-

25. TlJH.ISMENS FRÄJ\Uf\NDE 

Turismens frfönjrmde (r). 
------•-r-'•-~X-•---~-··-··--

Ltm Olof Salmens m.fl.finansmotion nr 7?/1979-8.Q. 

Beträffande i finansmotionen föreslaget anslag för igångsiittandc 

av arbeten på en golfbana vid Kastclholms giird konstaterar ut

skottet att ärendet l:ir anhängiggjort genom en hcmställningsmotion 

(mot.nr 19/1979-80). Du vidare åtgärder är beroende av lundstingt·ts 

beslut med anledning av hemställningsmotionen och ett positivt 

ställningstagande även bör ange riktlinjer för hur byggande och 

drift skall ordnas, har utskottet :i detta skede före:slagi t för·· 

kastande av finansmotionen. Andra aspekter som bör beaktas ~ir gci r·

dens användning ur regionalsynpunkt och förhållandet att markern:1 

nu disponeras av skollägenheten J"omala gård. 

Enligt utskottets uppfattning har anslaget för turismens främj <lllde 

avsetts vara ett marknadsföringsanslag och bör dUrför sakenlig1 

vara ett renodlat sådant. För planering och förverkligande av 

turistcentra borde därför anslag upptagas under ett särsk:ilt moment. 

Amg;·"ter_ingslån för turismens fr~ande (r). (+ 40J.CXKl) 

Ltm Ray Söderholrns m. fl. finansmotion_ m:_?i6/1979_:-80. 

Med hänsyn till turismens betydelse såsom basnäring, vilken även 

fortsättningsvis fordrar stöd för investeringar, har utskottet, 

med delvis omfattm1de av mot::ionen> föreslagit upptagande av ett 

anslag om 400. 000 mark. Anslaget är främst avsett att tillgodo-· 

se kapital för hittillsvarande fonner inom turismen, <..för stigande 

standardkrav och kostnadsstegringar ställer krav på medv('r-

kan från samhällets sida. 

30. MILJÖVÅRDEN 

_Räntestöd för H~~- för avfallsl?_~_arbetni!l_R~la"f:?~E.· (Momentet nytt). 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion nr 60/1979-80.(+ 10.000) ----·-------- --·-----~ 

I riksbudgeten under 26.73.30 ingår ett motsvarande moment. Oaktat 

förslaget till landskapslag om avfallshantering ännu är under bt'

handling i landstinget,har utskottet ansett det motiverat att medge 

krnmnuner eller kommunala bolag möjlighet till stöd för anläggande 

av avfallsbearbetningsplatser i huvudsak enligt de gnmder som giil

ler i riket. Med godkännanue av motionen har för iindami\lct införts 
ett nytt moment om 10.000 mark. 

Placeringen av anslaget under detta kapitel innebär från utskottets 

sida inte något ställningstagande i fråga om vilken avdelning inom 

centrala ämbetsverket som skall handha hithörande frågor. 
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Inköp av j ordområden (r). 

Ltm Barbro Sundbacks m.fl.finansmotion nr 64/1979-80. ·----
I detta nu föreligger inga förslag om inköp av jordområdcn för 

milj övårdsändamål. I den mån sådana behov uppkommer under liret h;i r 

landskapsstyrelsen möjlighet att i tilläggsbudgct understiH la 

eventuella anslagsäskanden landstingets prövning, UtsLottct har 

därför föreslagit förkastande av finansmotionen nr 64. 

02. VÄGAR 

Vägbygg1!ads- och_vägförbättringsarbeten på fasta i\1:.'.:l!!.9 __ _(.S)_.J+ ~t)(l.00(). 

Vtrn K. -G. _f'agerhol!~l. fl_. finansmotion nr 40/19?9-8.Q. 

Ltm Karl Janssons m. fl. finansmotion nr 43/1979-80. 

Ltm Karl Janssons m. fl. finansmotion nr 44/1979-80. 

Ltm Tage Bomans ~1. f1. finansmotion nr 54/1972_:-_§S~· 

Ltm 'I'orvald Söderhmds m. fl. finansmotion nr 56/1979-80. 

Ltm Ulf Anderssons m. fl. finansmotion nr 76/1979-80. 

I finansmotionen nr 40/1979-80 föreslås 40.000 mark för bl. a. 

ombyggnad av vägskäl vid Rangsby. De föreslagna åtgärderna är 

ur trafiksäkerhetssynpunkt motiverade och bör med hänsyn till 

kostnaderna kwma tillgodoses genom utnyttjande av di sposi thms

medel. 

I finansmotionen nr 43/1979-80 föreslås olj egrusning av bygde

vägen Östergeta-Labbnäs. Då ifrågavarande beläggningsarbeten 

är avsedda att intas i ple:merna för beläggningen under i\r I 9HO 

och inrynunes i det för asfaltering och oljegrus upptagna 

anslaget om 950.000 mark, föreslår utskottet för]wstan<le av fi

nansmotionen. 

I finansmotionen nr 44/1979-80 avses 20.000 mark för projektering 

av ny landsväg mellan Västergeta och Bonäs. Då ans Jaget sttsom 

sådant i samband med långtidsplaneringen redan omfattats av lands-

tinget och projektet ingår i trafikavdelningens planer för kom-

rnande arbeten, föreslår utskottet förkastande av motionen men fiir
utsätter att en vägvlan uppgöres under året. 

I finansmotionen nr 54/1979-80 föreslås 300.000 mark för ombygg·

nad av larldsvägen Pålsböle-Breidablick i Finström. Då arbetet 

förutsätter vtigplan, som ännu inte föreligger, föres 1 ii r utskntt l't 

i detta skede förkastande av finansmotionen. 

I finansmotionen nr 56/1979-80 föreslås 200.0C)O mark för ombygg

nad av vägsträckan Haga gård - Näs. Det ifrågavarande arbetet ut-
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gör en fortsättning på redan utförda förbättringsarbeten. Om-
\ 

byggnaden kan ske ut;111 mura omfattande proj cktcr ingar. llii p;1-

g3.ende vägbygg11adsarbeten i övrigt frr relativt få och arbetet 

i sysselsättningshfu1seende kan tillgodoses inom ramen för tra

fikavdelningens resurser föreslår utskottet godkännande av fi

nansmotionen nr 56. J\nslaget inom momentet har därför ökats med 

200.000 mark. 

I finansmotionen nr 76/1979-80 föreslagen ytbeläggning av bygde

vägen från Bredbolsta till Bovik i Hammarland kan ske först 

sedan erforderliga grundförbät tringa r ut förts, Grundförbät tri ng

a rna bör,enligt utskottets uppfattning, kunna pabörjas under 

år 1980 och härför utnyttjas för bygdevägar upptaget anslag. Ut

skottet föreslUr därför förkastande av finansmotionen nr 76. 

Vägbyggnads- och vägförbättTingsarbeten i-~~ärgf~rclen (r). ( + 100. 000) 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotim~ nr 48/127~1_:-~_Q. 

I anledning av finansmotionen konstaterar utskottet,att anslaget Cör 

oljegrusning i sktirgården, som upptagits till 250.000 mark, 

inte medger oljegrusning av nt1gon större omfattning. Med tanke 

på den ökade trafiken och möjligheterna att genom ytbeHiggning 

nedbringa underhållskostnaderna är det därför motiverat att höja 

anslaget för oljegrusning. Utskottet har di:irför med godkännande 

av finansmotionen nr 48 föreslagit att w1de11nomentet ''VHgar och 

bankar" för olj egrusning höjes med 100.000 mark och sålw1da hcL1 

momentet med sanuna belopp. 

04.SKÄRGARDSTRAFIKEN 

_Färjhållningen (f). 

Ltm Sven-Olof Lindfors~ finansmotion ~r 74/1979-80. reserv fi.ir i:t. 
I finansmotionen föreslås anslag för l:ållanm av rn/ s 'fre ~·asar &'lsom / · 

Landskapsstyrelsen har för sin del fattat beslut om att tills 

vidare inte avyttra Tre M{isar med tanke JXl att den htminstonc 

under •. 11ä1111aste framtiden skall kunna utnyttjas som reservfärja. 

Syftet med finansmotionen är därför tillgodosedd och utskottet 

föreslår förkastande av finansmotionen nr 74. Utskottet förut-

sätter förslag om färjans fortsattl drift och användning samt JäTav för-

anledda anslagsäskanden. Landstinget bör även ges möjlighet att ta 
ställning till ett beslut som skul.le innebära avyttrande av fartyget. 

!lPprätthållande av trafik i sk~irgården (f)_. (+ 150.000) 

Ltm Roger .Janssons :finansmotfon nr 66/1979-80. 
·----------·--.).-------------------------------~-----------

~Ic<l hänvisning till utskottets stäl lningstägancle i friiga om 

moment 27 .02. 88 ,Aktieteckning i bolag, föreslås anslaget höjt 
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mcd 150. 000 nnrk för ;1tt Jänned trygga 1\b Skiirgh rdsfl _1·gs 

möjligheter att upprätthulla flygtrafiken i skärgurJcn. Motionen 
har dännecl föreslagits delvis godkänd. 
Ltm Bjarne Björklundsm.fl.finansmotion nr 49/1979-80 hiir hiln

förts till följ ande moment. 

Anskaffnino· av fartyg och färjor (r). 
-·------~----·-·-·---------·-.:--------

Ltrn_lli_!rrne Bj(~_!'k~~El~~--m· fl. finansmotion nr 49/1979·-80. 

I:tm Rodmm~ Söde1_]~~~-~!_s m.f]:.fl~~-~l~~iC?It nr 78/1979:§0. 

_Lt~!_1ir.i_~. B~I_gs __ [.i!..!_~~~mo_!_~:~] .. !!~~~.?.LJ .. ~l7~~:.~0. 

Den i finansmotionen nr 78 nfönnda s. k. tvärgående tr::i fiken 

förutsättes i den av landstinget antagna trafikplanen för 

skärgården. På grund av förseningar vid fön-crkligande av 

trafikplanen i övrigt anser utskottet fTilgan om si.irski1d is-

gående färja för den s.k.tviirgående trafiken är för Udigt 

väckt. Trafikplanen förutsätter heller inte i första hand att 

trafiken skall tillgodoses genom nyanskaffning. Enligt utskot

tets uppfattning bör alternativa lösningar prövas och finansmo

tionen föreslås förkastad. Utskottet anser emellertid att 

förutsättningar finns i iir inledande av en provtraf:i.k rn1der som-· 

maren 1980 genom utnyttjande av tillbudsstående tonnage. En sttdan 

provtrafik sk'Ulle ge ett säkrare tmderlag för beclönming av trafik

uppläggningen och behov av nyanskaffningar. 

Ledamoten Rodmar Söder lund har anmii1 t avvikande hsikt bctrii ffandc 

utskottets ställningstagande till finansmotionen nr 78/1979-80. 

I finansmotionen nr 79 föreslt1s projektering av särskild färja 

för rutten Asterholma - Lappa i Bränclö. Utskottet konstaterar 

att näringslivets och den konnnersiella trafikens behov i stort 

kan tillgodoses genom att såviil m/s Ejdern som m/s Ktun1 inge vid 

behov angör Astcrho1ma. Genom att m/s \l[udö efter rn nligstii 11 ~tn·

det av Vårdöbron kan utnyttjas för andra uppgifter medges altl'r

nativa möjligheter att förbättra trafiksituationen Uven för 

rutten Asterholma-Lappo. Utskottet föreslår med hönvisning här

till att fimmsmotioncn nr 79 förkastas. 

I finansmotionen nr 49 föreslagen projektering av kabelfärja 

för Simskäla ingår i trafikavdelningens arbetsprogrmn där al -

ternativa möjligheter undersökes. Di'1 ytteliigare anslag för pro

jekteringen inte erfordras föresltir utskottet att finansmotionen 

till denna del förkastas. 
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10. ARBETSMASKINER OU I i\_RBETSFORDON 

·Anskaffning av maskiHer (r)_. 

Ltm E!.:_ik_ Bergs Jir~~?motio~1 nr 69/1979-80. 

I finansmotionen för('s lngcn anskaffning av flytm1ordning;1r f"iir 

isplogningstraktorer ~ir ur säkerhetssynpunkt nödviindig. Utskot tct, 

som sålunda ställt sig positivt till motionen, anser :itt anska!T

ningen bör ske genom utnyttjande av tillbudsståendc :inslag för 

i landskapsstyrelsens framställning nämnda övriga anskaffningar. 

18. lJI'VECKLANDE AV KOLLEKTI\TfRAFIKEN 

Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (~l · ( + 30.000) 

Ltm Olof Salmens m. fl. finansmotion nr 55/1979-80. 

Utskottet har i samband med tidigare budgetförslag för motsv:1 r:mde 

anslag i såväl enskilda medel som ordinarie örssta ten poiingtL'"-

rat kollektivtrafikens betydelse för glesbygclsomr~iJcna. Stöd bör 

ges även för kollektivtrafik inom si'tclana omri'tclcn diir undcrl:igct 

Hr för litet för att bära kollektivtrafiklinjer. Också de sociala 
aspekten1a i sannnanhanget anser utskottet att bör beaktas som mot· i -
vering för utvidgat stöd. 

Med hänsyn härtill föreslår utskottet delvis godkännande av fimns
motionen nr 55 och att anslaget höjs med 30.000 mark till J00.000 

mark. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär utskottet vörds:unt föres Li 

att Landstinget måtte omfatta lan<lskapss t yn· l -

sens förslag till ordinarie :lrsstat för land-· 

skapet Åland under är 1980 med följande iindri1w,

ar samt bemyndiga landskapsstyrelsen att upp-· 

taga för årssta tens förverkligande erfo rdc r l i~~: 1 

lån. 
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INKOMSTER. 

Avdelning ..:!:.'.±_. LandskapsstyreJ-
sens förslag 

i~==EJ~~~~J~EI~Q~J~~Q~~I~~ i2~~zgg=zg~ 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSrER 195. 788. 788 

03. Förskott pfi statsanslag för skatte-
finansiell utj fö1ming 195. 786. :-788 

Inkomsternas totalbelopp 231. 701. 68 2 

UI'GIFTER. 

Huvudtitel 25. 

~~==N~QI_N~GI·s~Cl)r1~~EY=Uäk~QY~D~0)IT2Qk~I~QB~~=~QB-======~~J= ~Z:~Z~=~~§ 
Byrån för ht:ilso- och s jt,kvårds-

-~---

ärenden. 

10. ALANDS CENTRALSJUKHUS 
01. Avlönjngar (fl 

övriga löner och arvoden 

23.:596.688 

13. 5~'1I.688 

- tillfällig arbetskraft 248.300 270. :soo 

13 • J'vfENT i\L V l\RDEN 

25. Utgifter för landskapets platser i 
Grelsby sjukhus (f) 

15. ÖVRIGA HÄLSO- 00-I SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

54; Särskilda vårdutgifter (f) 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRV1\LTNINC;s •. ======================================== 

.3. ,100. 000 

129.000 

25.000 

Q-u=n==R'=)!;_-·. 5r.· n·-4 627 
jVJJ.VU • ::,);):~l:::-::~==f 

Allmföma byrån och skoJ~{~1~ 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 930.000 

SO. Understödjande av ungdomsarbetet (f) 220.000 

51. Understödjande av idrott och fysisk 
fostran (r) 710 .000 

~·~1s~:~byrån .. 

30. 1\RKJSOU)(;JSK UC!l L'l'NOUX;LSK VERKSMil!El' 

22. Restaurerings-, forsknings- och in
venteringsarbeten 

320.SOO 

200.000 

Fimnsutskottets 
förslag 

1 C)C) ., l() 78 8 
===~~~====== 

E.19.'.HO. 788 

199.:S08. 788 

235. 223. ():~2 

23.418.688 

250. C'OO 

139 .CXJO 

35.000 

1.060.000 

250.000 

810.000 

270.000 



-27-

Huvudtitel 27. L:mdskcipsstyrc 1-
sens förslag 

~l=);J~!~~{}~]~l'=l~~~1;]~~~g~J}~~k'b~J~~~Q~1EJ,ID~ 

!:_\.~ J mUnna_~J:2Jm. 

02. N}UUNGSLIVETS rRi'iivlJANDE 

83. lnvestedngslt\n .(r) 

88. Aktie teckning i bolag ( r) 

04. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VA'fTE:NARD 

~~=~~Z:Z~§ 

5.446.500 

1.000.000 

400.000 

1. 586.000 

30. Understöd för samMi11cnas vattenvtirds-
åtgärder 100.000 

~ordbruks b y1~~\ n. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 2.784.000 

86. !1J11ortcringsL\n för hygg:mde av lager
utrymmen för lantbruksprodukter(r) 

11. /\NN/\T UNDERSTÖDJJ\J'JDE AV LANTBRUKET 

85. Gårdsbmkslån (r) 

25. TURISMENS FRi\J>UANDE 

83. Amorterings l:'ln för tUTismens främ-
jande (r) . 

Jl·ll J iövi1rclsbvrån. 
----~_..r:;,_·-----~-~-----

30 • MILJ ÖV /\RDEN 

45. Räntestöd för lån :för avfallsbearbet
ningsplatser 

Huvudtjte1 28. 

28. T.RAFIKJ\VDLLNINGENS FÖRVJ'JTNINCSOMH!lDE ===================== =============~===== 
O? V?i.GAR ~! 11~~yia~-l~l'E~1?-. 

l7. Vtigbygp;nads- och vugförbiittr ingsar
beten på fasta /\land (r) 

78. Viigbyggnads·- och viigförbiittringsar-

7. 700.000 

6.500.000 

1. 224.000 

297.000 

21. 9S2.000 

8.880.000 

beten i skärgården (rJ. 3.CJS0.000 

1. Vägar och bankar 2.100.000 2. 200.000 

Tekni sktl byrån och s j öt raf iklwrtm. 
-·~ ---------------·-.!"~---~1--·----·-·- -~- -:---·-- - --~---. ./~-·--· 

04. SKAHC/\1WSTHAflKl;N 24. :5 70. 000 

2 2. Upprä tthåJ 1 ande av trafik i sklirgår-
den (f) 1.400.000 

l~:imnsutskot tcts 
för::: lag 

~~~gE=~1g 

(i.296. 500 

2 . 000. 000 . 

:2so. CX)O 

1.686.000 

~00.0CX) 

2.984.000 

2lX).000 

8. ~·oo.ooo 

7.500.000 

1. 6:?4. 000 

400.000 

307.000 

10.000 

22 . .252.000 

~) . 080. 000 

21. 520.000 

1. 550.000 
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Landskapsstyrel- F1 rnmsutskott('ts 
scns förs I ag rn r:: Jag 

18. lITVECKLANDE AV KOLLEKTIVfRAFIKEN 70.000 100.000 

21. Understöd för utvecklande av kollek-
tivtrafiken (r) 70.0CX) 100.000 

Utgifternas totalbelopp 231. 701. 682 23S.22:l.68? 

Mariehamn den 18 december 1979. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Henrik Gu:-;tafsson 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet :ordföranden Carlson, viceordföranden Roger Jansson samt 

ledamöterna Elmer Jansson, Rodnlar Söderlund och Torvald Söderlund. 


