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FINANStrrSK~ETS BE'l'ÄNKANDE nr 4a/l97~-75 
med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag till 

ordinarie årsstat för landskapet Äland under 

år 1975. 

Sedan landstinget icke oförändrat godkänt utskottets i betänkande 

n~ 4/1974-75 framlagda förslag har ärendet återremitterats till utskot

tet. Utskottet, som hört lantrådet Alarik Häggblom och byråingenjören 

Göran Holmberg får i anledning därav anföra följande. 
Utskottet har omfattat _landstingets beslut att under momentet 

28.02.77 slopa anslaget för utfart från Mariehamn. Motiveringen till 

detta beslut och därav följande förtydliganden föranleder enligt ut

skottet ändring av det tidigare :allmänna betänkande,ts motivering på 
sid. 2 enligt nedanstående: .•........... 

Utskottet noterar dock i sammanhanget att vägen Mariehamn-Godby inte 

upptagits i investeringsplanen. Utskottet finner heller ingen anled

ning till utbyggnad av en helt ny väg då den nuvarande vägen bör kunna 

breddas och förbättras i erforderlig omfattning, om icke nedan äskade 

utredningar skulle visa att detta vore omöjligt. 

östra utfarten från Mariehamn är en av Ålands viktigaste trafikle

der och därför bör dess planering koordineras med en av landstinget 

godkänd trafikplan för vägen Mariehamn-Godby. För närvarande saknas 

i ,den av landskapsstyrelsen utarbetade preliminära planen för en 

landsväg Mariehamn-Godby, alternativet med en breddning av den nuva

rande Godbyvägen. Landstinget har heller inte presenterats trafikpla

nen. Landstinget anser därför att medel för byggande av östra utfarten 

inom staden icke borde beviljas förrän den planerade vägen fått en 

sträckning och dimension som sammanfaller med ifrågavarande trafikplan, 

som nu är under utarbetande. Utskottet emotser att landskapsstyrelsen 

vid marssessionen förelägger landstinget den begärda trafikplanen och 

att anslag för utfarten skall kunna ställas till förfogande så snart 

~utagbar koordinering skett beträffande dragningen av denna och den 

sträckningen genom Jomala. 
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Detalj motivering. 

INKOMSTER. 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. 

Av ändringarna föranledda justeringar av inkomsterna 

har beaktats i anslaget för skattefinansiell utjämning. 

UTGIFTER. 

Amorteringslån för byggande av lagerutrymmen för lant

bruksprodukter (r). 

Utskottet som vidhåller tankegången i sin tidigare 

framförda uppfattning önskar som förtydligande fram

hålla följande. 

Utskottet anser att ytterligare lån är nödvä diga för 

att kunna samordna marknadsföringen av åländska pro

dukter. Sådan samordning är nödvändig för att i fram

tiden kunna hålla marknaden i åländska händer. 

Där åländska odlare och prducentorganisationer gått in 

för centraliserad lagerhållning bör det enligt utskot

tets uppfattning vara angeläget att stöda sådana strä

vanden. Detta har också varit ett av utskottets motiv 

för förhöjn:irgen av anslaget. Om det av särskilda orsa

ker och utan att centraliseringssträvandena splittras~ 

finns behov av att stöda enskilda odlare bör givetvis 

dessa kunna beviljas lån enligt landskapsstyrelsens 

prövning. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Aland 
( r). 

Utskottet har omfattat landstingets beslut att slopa 

800.000 mark för utfarten från Mariehamn. Anslaget 

har därför minskats till 1.630.000 mark. Beslutet för

utsätter likaså att detaljmotiveringen för utfarten 

utgår. Utskottet hänvisar i övrigt till allmänna moti

veringen. Ledamoten Lundqvist har reserverat sig mot 

utskottets ställningstagande. 

Anskaffning av fartyg och färjor (r). 

Avtal .om inköp av Tre Måsar har ännu inte träffats. 

Den slutliga köpesumman har därför inte kunnat precise-· 

rats. Sedan de av landskapsstyrelsen gjorda beräkning

arna utfördes har tillkommit kursjusteringar, vilka 
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påverkar priset. Också särskilda av ägaren utförda 

grundförbättringar skall ersättas vid ett övertagande. 

Utskottet som till förfogande haft charterkontraktet 

har funnit att priset kommer att stiga utöver det 

tidigare beräknade och har ansett en höjning motiverad . 

Den slutliga överlåtelsesumman kommer att kunna fast

slås först vid lånds~apt~tyrelsens underhandlingar 

med ägaren. 

Med hänvisning till ovan sagda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte godkänna finansut

skottets betänkande med följande ändringar: 

INKOMSTER. 

Avdelning 14 . 

01 . AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 91.279 . 582 
02. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 91 . 278 .582 
Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER. 

Huvudtitel 28. 

2B~_TEAFIKAYDELNINGENS_FQEYALTNJNGSQME!D~ --------------------------------------- -
Allmänna byrån 

02 VÄGAR 

77 . Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på 

fasta Äland (reservationsanslag) 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån . 

04. SKÄRGARDSTRAFIKEN 

70. Anskaffning av fartyg och färjor (reserva

tionS3.ns l.ag) . 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn, den 21 januari 197 5. 

vägnar: På _,.,.~ts~..t et~ · 
( L~tf'/;? rf-~--

Runar WU~ 
ordförande ( 

102 .067.582 

12.145.000 

1. 630 .000 

7.750.000 

1. 250 . 000 

102.067.582 

. I 



R e s e r v a t i o n . 

undertecknad_, som för över två år sedan i Mariehamns stadsfull

mäktige redan har varit med om att godkänna ett av stadsfullmäktiges 

majoritet godkänt utlåtande över preliminärt förslag till vägplan 

för ny landsväg Mariehamn-Godby, till den del den berör Mariehamns 

stad , kan av principiella skäl inte omfatta finansutskottets medgi

vande i sitt betänkande 4a/1974-75 att_,under 28 . 02.77 3 slopa det 

soo.ooo mark stora anslaget för den östra utfarten från Mariehamn. 

Som motiv för mitt ställningstagande vill jag ytterligare framhål

la att den nya Godbyvägens nuvarande sträckning inom Mariehamn och 

dess tilltänkta anslutning inom Jomala inte hindras av östra utfartens 

dragning inom Mariehamns stad. 

En utredning av vilka olägenheter och kostnader som en eventuell 

breddning av den nuvarande östra utfarten skulle föra med sig får 

int:a:~::~:,,~~~:~~~började utbyggnad. 

/ Erik Lun~: . 
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