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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 5/1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

ärsstat för landskapet Åland under är 

1989. 

Landstinget har den 21 november 1988 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, hälsovärdsdirektören Kjell 

Allberg, polismästaren Björn Andersson, ordföranden i Ålandskretsen av Finlands 

skeppsbefälsförening r.f. Rolf Andersson, landskapsstyrelseledamoten Göran 

Bengtz, räddningsinspektören Sven-Olof Boman, föreståndaren för Ålands försöks

station Ulla Boman, skolinspektören Stina Colerus-Nordlund, konstintendenten 

Anna-Lena Dreijer, ordföranden i Kulturfestival på Åland r.f. Anja Erikson, 

finanschefen Dan E. Eriksson, landskapsstyrelseledamoten Holger Eriksson, nota

rien Susanne Eriksson, avdelningschefen Olof Erland, vicelantrådet May Flodin, 

överinspektören Göran Frantzen, ordföranden för landskapsrevisorerna Björn GrUss

ner, byråingenjören Göran Holmberg, vatteningenjören Bror Johansson, landstings

sekreteraren Lars Ingmar Johansson, viceordföranden i Ålands maskinbefälsföre

ning r .f. Alfens Karlsson, bostadsläneinspektören Björn Karlsson, utbildningschefen 

Börje Karlsson, t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, ordföranden i Finlands 

sjörnansunion r.f. Ålandsavdelningen Matti Koskinen, miljövärdsintendenten Håkan 

Kulves, landskapsveterinären Rauli Lehtinen, socialchefen Bengt Linde, t.f. kansli

chefen Peter Lindbäck, överingenjören Anders Lindholm, utvecklingsplaneraren 

Bjarne Lindström, skeppsredaren Alpo Mikkola, verkställande direktören för Ålands 

problemavfall Ab Christian Nordas, föreståndaren för Ålands svinavelsstation 

Anna-Lena Persson, rektorn för Ålands sjömansskola Olav Remmer, landskapsläka

ren Birger Ch. Sandell, fiskeriintendenten Carl Storä, föreståndaren för Marie

hamns musikinstitut Chris Sundblom, skolinspektören Jan-Erik Åkerfelt samt 

utredningssekreteraren Cordi-May Öhman. 

Utskottet har besökt Ålands Centralsjukhus och därvid även hört ledande över

sköterskan Anita Hannusas, chefläkarens ständige ersättare Kai Keltti, t.f. 

röntgenöverläkaren Håkan Lindberg, ansvarige farmaceuten Eleanor Lindholm, 

ekonomichefen Agneta Mannberg-Jansson, biträdande överläkaren Dag Nyman, 

avdelningssköterskan Sirpa Simons samt ledande ansvarige röntgenläkaren Jan 

Widebeck. 
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Utskottet har till sitt förfogande haft de olika förvaltningsenheternas budgetäskan

den som utgör grund vid utarbetande av landskapsstyrelsens framställning. 

Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande vad beträffar de under 

utbildningsavdelningens förvaltningsområde ingående momenten 26.27 .50 Främjan

de av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt kulturella organisationer 

(R), 26.27.51 Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s., 26.27.52 Under

stöd åt Sällskapet Åland-Sovjetunionen, 26.27 .54 Understöd åt Föreningen Norden 

samt 26.27 .56 Nordiskt kulturutbyte. Kulturutskottets utlåtande bifogas betän

kandet. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

L tl Karin Anderssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 

anslaget under moment 21.01.20 höjs med 10.000 mark för en studieresa för 

landstinget till Järna. (Mot.nr 33/ 1988-89). 

L tm Lasse Wiklöfs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 27 .30.88 höjs med 300.000 mark för inköp av Sandskär i Käkar för 

naturvårdsändamål. (Mot.nr 34/ 1988-89). 

L tm Lasse Wiklöfs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 27.01.01 höjs med 10.000 mark för att möjliggöra inrättande av en 

ordinarie tjänst som naturvårdskonsulent i löneklass A 20. (Mot.nr 35/1988-89). 

L trn Lasse Wiklöfs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 27.12.01 höjs med 73.728 mark för att möjliggöra inrättande av en 

tjänst som fältmästare för alternativ odling vid Ålands försöksstation. (Mot.nr 

36/ 1988-89). 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 

anslaget under moment 21.02.21 Landstingets bibliotek höjs med 1.000 mark. 

(Mot.nr 37I1988-89). 
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L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 

anslaget under moment 27 .04.47 Stödjande av Ålands Problemavfall Ab höjs med 

10.000 mark för insamling, transport, lagring och behandling av skrotbilar och 

maskiner. (Mot.nr 38/ 1988-89). 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 

motiveringen för moment 27 .03.49 Understöd för energiinvesteringar preciseras så 

att anslaget får användas även för vindkraftprojekt. (Mot.nr 39I1988-89). 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 

motiveringen för moment 22.05.71 Inköp av bil preciseras så att inköpet sker först 

då katalysatorrening av avgaser kan ske utan accisbeläggning av katalysatorn. 

(Mot.nr 40/1988-89). 

L t1 Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 23.21.63 Räntestöd för förvärv av bostäder höjs med 200.000 mark. 

(Mot.nr 41/1988-89). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 under 26 

Ht upptas ett nytt anslag om 100.000 mark för uppdatering av utredning samt 

uppgörande av tids- och kostnadsplan för ett elevhem. (Mot.nr 42/ 1988-89). 

Ltl Barbro Sundbacks finansmotion om att anslaget under moment 26.12.24 

Forsknings-och projektstipendier höjs med 40.000 mark för vetenskapliga utrednin

gar om PCB-halten i modersmjölk. (Mot.nr 43/ 1988-89). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1989 

under moment 26.24.51 Landskapsandel och understöd för medborgar- och arbetar

instituts driftskostnader höjs med 250.000 mark. (Mot.nr 44/ 1988-89). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1989 

under moment 26.24.52 Landskapsunderstöd för studiecentralverksamhet höjs med 

50.000 mark för särskilda projekt och försöksverksamhet. (Mot.nr 45/ 1988-89). 

L t1 Barbro Sundbacks finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1989 

under moment 26.24.54 höjs med 100.000 mark för att utveckla musikskolverksam

h<=>t för barn i lands- och skärgårdskommuner. (Mot.nr 46/1988-89). 
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L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1989 

under moment 26.32.21 höjs med 10.000 mark för inköp av textilkonst. (Mot.nr 

47I1988-89). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 under ett 

nytt moment 26.33.19 Renovering av byggnader upptas ett anslag om 50.000 mark 

för att göra Västergårds i Sund beboeligt. (Mot.nr 48/1988-89). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 28.18.21 höjs med 50.000 mark för marknadsföring av kollektivtrafi

ken. (Mot.nr 49/1988-89). 

L tm Lasse Wiklöfs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslagen 

under kapitel 28.02 omfördelas så att under moment 28.02.78 anslaget om 

1.500.000 mark för projektet Torsholma-Lilla Hummelholm utgår och under mo

mentet i stället anslås 300.000 mark för projektet Sandö-Simskäla och 600.000 

mark för grundförbättring av vägen Ava-Långö medan återstående 600.000 mark 

överförs till moment 28.02.77 för broprojektet Hällö-Isaksö. (Mot.nr 50/ 1988-89). 

L tl Karin Anderssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 rubriken 

för momentet 27.10.49 ändras att lyda "Stödjande av unga alternativa odlare". 

(Mot.nr 51/ 1988-89). 

L tm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

för landstingsmännens arvoden under moment 21.01.01 sänks med 650.000 mark. 

(Mot.nr 52/ 1988-89). 

L tm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 22.02.01 höjs med 175.000 mark för anlitande av sakkunnig för 

uppgörande av förslag till ny vattenlag för Aland. (Mot.nr 53/1988-89). 

L tm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 23.08.22 höjs med 60.000 mark för inköp av lagböcker till polismän

nen. (Mot.nr 54/1988-89). 

Ltm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 23.21.83 Bostadslån höjs med 2.000.000 mark. (Mot.nr 55/1988-89). 
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L tm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 23.23.74 om 4.690.000 mark för grundreparationer vid Ålands 

turisthotell måtte utgå. (Mot.nr 56/ 1988-89). 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 

anslaget under moment 27 .11.41 höjs med 700.000 mark för att utges för 

mjölkbonusavtal på sociala grunder. (Mot.nr 57 /1988-89). 

Ltm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 27 .25.83 för amorteringslån för turismens främjande höjs med 

700.000 mark. (Mot.nr 58/ 1988-89). 

Ltm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för år 1989 anslaget 

under moment 28.02.15 höjs med 100.000 mark för utplacering av markeringspålar. 

(Mot.nr 59/ 1988-89). 

L tm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 28.02.77 höjs med 200.000 mark för en gång- och cykelbana invid 

landsvägen Storby-Käringsund. (Mot.nr 60/ 1988-89). 

Ltm Bert Häggbloms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 28.02.77 höjs med 2.000.000 mark för projektering och inledande 

arbeten av om-eller nybyggnad av Marsunds bro. (Mot.nr 61/1988-89). 

L tm Pekka Tuominens m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 

anslaget under moment 27 .11.85 Gårdsbrukslån höjs med 1.000.000 mark. (Nr 

62/1988-89). 

L tm Pekka Tuominens finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 27 .30.88 Inköp av jordområden för naturvårdsändamål höjs med 

2.000.000 mark. (Mot.nr 63/ 1988-89). 

L tm Pekka Tuominens finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 anslaget 

under moment 27 .02.88 Aktieteckning i bolag höjs m~d 1.000.000 mark. (Mot.nr 

64/ 1988-89). 
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L tm Pekka Tuominens finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1989 under ett 

nytt moment Aktieteckning i Tulludden Ab upptas ett anslag om 1.000.000 mark. 

(Mot.nr 65/ 1988-89). 

Finansutskottets förslag innebär en sammanlagd minskning om 815.000 mark. I 

detaljmotiveringen redogörs närmare för utskottets ställningstaganden, där också 

ökning respektive minskning angivits vid varje moment som innebär ändring i 

landskapsstyrelsens framställning. När annat inte sägs föreslår utskottet att 

framställningen godkänns utan ändring och att förslagen i finansmotionerna förkas

tas. 

Allmän motivering 

Ålands centralsjukhus 

Landskapsstyrelsens förslag till årsstat innehåller en satsning på personal och 

resurser i övrigt till Ålands centralsjukhus. Den totala ökningen på driftssidan är ca 

28 procent. Finansutskottet konstaterar att kostnadsökningen visserligen är i 

paritet med den genomsnittliga ökningen vid övriga sjukhus i Finland, men har ändå 

med viss oro tagit del av kommunernas och kommunala samarbetsnämndens 

arbetsutskotts yttrande över förslaget. 

Tidigare stora satsningar på centralsjukhuset har bl.a. varit om- och tillbyggnad av 

lasarettsflygeln och renovering av den s.k. sanatorieflygeln. Det är nu utskottets 

uppfattning att innan nya stora satsningar görs inom andra delar av sjukhuset borde 

landskapsstyrelsen noga överväga de behov som idag finns beträffande en ombygg

nad och förstoring av operationsutrymmena. Utskottet är dock medvetet om de 

många gånger svåra prioriteringar som föregår ett sådant beslut. 

Satsningar och förstärkningar inom de specialiteter som för närvarande finns på 

sjukhuset får som en följd att färre patienter behöver skickas för vård utom Åland. 

Beträffande kostnadsfördelningen för vård utom Åland anser finansutskottet även 

att landskapsstyrelsen noggrant bör granska möjligheten att framdeles åstadkomma 

en fördelning liknande den som tillämpas för sjukhusets övriga kostnader. 

I budgetförslaget ingår ett första delanslag för anskaffande av en datortomograf. 

Finansutskottet, som till denna del delar landskapsstyrelsens uppfattning, anser det 

berättigat och ändamålsenligt att en datortomograf anskaffas till sjukhuset på det 

föreslagna sättet. Utskottet önskar betona vikten av att ett omsorgsfullt anbuds

förfarande tillämpas vid köpet och att ett system med upprepade prisförhandlings

omgångar tillämpas. 
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Vad gäller frågan om ombildandet av tjänster vid sjukhuset, vilken berörs på annat 

ställe i allmänna motiveringen förordar utskottet återhållsamhet i den framtida 

tillämpningen, bl.a. med tanke på den eventuellt kommande vårdsammanslagnin

gen. 

Da tautvecklingen 

I föreliggande framställning föreslås medel för anskaffning av ADB-system, medel 

för utbildning i anslutning till anskaffningen samt medel för utvecklande av 

programvaran till ett belopp om ca 3,2 miljoner mark. Finansutskottet konstaterar 

att anslagen för datautveckling tenderat att stiga genom åren, utan att egentliga 

inbesparingar på personalsidan kunnat skönjas. Finansutskottet förutsätter att 

datautvecklingen åtminstone medför att personalbehovet ökar i mindre takt än vad 

annars skulle ha varit fallet. Finansutskottet förutsätter, liksom tidigare år, att 

landskapsstyrelsen noggrant följer medelsanvändningen så att största möjliga 

samordning uppnås. 

Anskaffning av fordon 

Finansutskottet har i betänkande över ordinarie årsstaten för 1988 betonat vikten 

av att landskapsstyrelsen, när nya bilar skall anskaffas, om möjligt prioriterar bilar 

med katalysatorrening. Då det även i årets förslag till årsstat ingår anslag för 

anskaffande av bilar vill utskottet erinra om sitt tidigare ställningstagande. 

Ombildning av tjänster 

I framställningen ingår flera förslag till ombildning av tjänster. Så föreslås bl.a. 

ombildandet av tjänster inom skolväsendet, vid ·Ålands centralsjukhus och vid 

Alands museum. Finansutskottet har i samtliga fall omfattat de i framställningen 

ingående förslagen, men önskar för framtiden en större helhetssyn i tillämpningen. 

Det är finansutskottets uppfattning att ombildning av tjänst borde göras endast då 

de till tjänsten kopplade arbetsuppgifterna motiverar detta. För andra behov bör 

det normala förfaringssättet vid lönejusteringar även framdeles tillämpas. 

Detaljmotivering 

INKOMSTER 

12. Avd. 27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

12.27.13 Skollägenheten J(, 1nala gårds inkomster 
;' 

Under momentet föreslås 1.030.000 mark som inkomster av skollä-



12.27.14 

14. Avd. 

14.01.03 

21 Ht. 

21.02.21 

21.03.21 
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genheten Jomala gård. Finansutskottet förväntar sig en mer positiv 

inkomstutveciding under detta moment än vad anslaget ger vid 

handen. 

Svinavelssta tionens inkomster 

Under momentet föreslås 945.000 mark som inkomster av svinavels

stationen. Finansutskottet förväntar sig en mer positiv inkomstut

veckling under detta moment än vad anslaget ger vid handen. 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning (-815.000) 

De av utskottet på utgiftssidan föreslagna ändringarna har på in

komstsidan under detta moment justerats med beaktande härav. 

UTGIFTER 

02. LANDSTINGETS KANSLI 

Landstingets bibliotek 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion nr 37I1988-89 

I motionen föreslås upptagande av ytterligare 1.000 mark för inrät

tande av en särskild miljöavdelning i landstingets bibliotek. 

Finansutskottet anser det inte vara ändamålsenligt att i detta skede 

uppta medel för ändamålet. 

Mot beslutet har ledamoten Mattsson anmält avvikande åsikt efter

som hon anser att motionen borde ha godkänts. 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Revisionskostnader (F) 

Under momentet upptas anslag för landskapsrevisorernas verksamhet. 

I detta sammanhang noterar finansutskottet de diskussioner som förts 

rörande granskningen av landstingets räkenskaper. Enligt utskottets 

uppfattning står det klart, att landskapsrevisorerna bör kunna granska 

budgetens samtliga förvaltningsområden. 



21.03.23 

22 Ht. 

22.03.21 

22.03.23 

22.03.29 

23 Ht. 

23.08.01 

23.21.63 
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Till landstingsgruppernas disposition för kansliändamål 

Finansutskottets majoritet har efter omröstning (3-2) omfattat det 

föreslagna anslaget liksom motiveringarna för detta. Ledamoten 

Salmen, understödd av ledamoten Lindbom, anser att ändringar bör 

göras i de principer som för närvarande tillämpas för medlens 

fördelning. 

03. PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN 

Utredningar 

Finansutskottet har omfattat det under momentet föreslagna ansla

get. Ledamoten Salmen har anmält avvikande åsikt mot beslutet 

eftersom han anser att anslaget borde minskas med 120.000 mark då 

det s.k. pilotprojektet angående planeringsberedskap i kommunerna 
~) 

nu är avslutat. 

Avgift till centralförbundet (F) 

Utskottet har omfattat det under momentet föreslagna anslaget. 

Ledamoten Salmen har anmält avvikande åsikt mot beslutet eftersom 

han anser att nyttan med överföringen till centralförbundet kan 

ifrågasättas. 

Övriga konsumtionsutgifter 

Utskottet har omfattat det under momentet föreslagna anslaget. 

Ledamoten Salmen har anmält avvikande åsikt mot beslutet eftersom 

han anser att anslaget borde minskas då personalminskningar kunde 

genomföras. 

08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 

Avlöningar (F) 

Under momentet upptas anslag för avlöningar inom Ålands polisdist

rikt. Finansutskottet förutsätter i anslutning till detta att landskaps

styrelsen i brådskande ordning vidtar åtgärder så att frågan om 

besättande av lediga vikariat i skärgården kan lösas på ett tillfreds

ställande sätt. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

Räntestöd för förvärv av bostäder (F) 

Under momentet har upptagits anslag för räntestöd enligt landskaps-



23.21.83 

25 Ht 

25.06.31 

25.10.01 
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lagen om räntestödslån för förvärv av bostäder (17 /82). Landskapssty

relsen föreslår att nya räntestödslån skulle fås beviljas så att lånen 

totalt, tillsammans med tidigare beviljade, uppgår till maximalt 

7.000.000 mark under år 1989. Finansutskottet anser dock att det 

finns behov av ytterligare räntestödslån och föreslår därför att 

den under momentet ingående beviljningsfullmakten höjs till 

10.000.000 mark. 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 41I1988-89. 

Finansutskottet föreslår att motionen förkastas. Mot beslutet har 

ledamoten Mattsson anmält avvikande åsikt eftersom hon anser att 

motionen borde ha godkänts. 

Bostadslån (R) 

Ltm Bert Häggbloms finansmotion nr 55/1988-89 

Finansutskottet föreslår att motionen förkastas. Ledamoten Mattsson 

har anmält avvikande åsikt mot beslutet eftersom hon anser att 

motionen borde ha godkänts. 

06. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anlägg

ningskostnader för sociala tjänster (R) 

Under momentet upptas anslag för landskapsandelar för kommunala 

servicehus, daghem och dylikt. Projekten behandlas i anslutning till 

landskapets social- och hälsovårdsplan. Nu gällande plan avser åren 

1989-93. Landskapsstyrelsen har vid behandlingen av de kommunala 

verksamhetsplanerna för åren 1988-92 godkänt i motiveringarna sär- . 

skilt angivna projekt. I motiveringarna till anslaget anför landskaps

styrelsen att eventuella nya förhandsbesked skulle utges enbart för 

planperiodens sista år. Anslaget för landskapsandelarna föreslås även 

höjt till en nivå om 1.800.000 mark per år. Finansutskottet har inte 

kunnat omfatta landskapsstyrelsens motiveringar till denna del, utan 

föreslår att beslut om huruvida förhandsbesked skall ges, liksom om 

nivån på ökningen av anslaget, inte fattas i anslutning till beslutet om 

ordinarie årsstat för 1989. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Avlöningar (F) 

Utskottet har omfattat det under momentet föreslagna anslaget. I 



25.10.27 
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övrigt hänvisar utskottet till betänkandets allmänna motiveringar. 

Vård utom Åland 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under 

rubriken "Ålands centralsjukhus". 

Anskaffning av inventarier (R) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under 

rubriken "Ålands centralsjukhus".Ledamoten Mattsson har anmält 

avvikande åsikt till den del anslaget avser anslag för anskaffande av 

datortomograf, eftersom hon anser att alternativet att leasa anlägg

ningen borde övervägas. 

Grundförbättring av byggnader (R) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under 

rubriken "Ålands centralsjukhus". 

15. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

Landskapsstöd för vård i Sverige 

Utskottet har omfattat det i framställningen föreslagna beloppet att 

användas för att i Sverige i vissa fall säkra specialistsjukvårdsservice 

på svenska. 

Understöd för ambulansflygningar 

Under momentet upptas anslag för ambulansflygningar 170.000 mark 

varav högst 10.000 mark skulle få användas för försöksverksamhet 

med ambulansflygning med lokal helikopter. Finansutskottet har 

konstaterat den betydelse helikoptertransporter har vid t.ex. trafik

och arbetsolyckor. Utskottet anser det därför inte vara ändamålsen

ligt att i motiveringarna begränsa anslaget för verksamheten till 

10.000 mark, utan föreslår att av anslaget får användas högst 20.000 

mark för helikopterberedskap. 

Ledamoten Mattsson har anmält avvikande åsikt då hon förenade sig i 

framställningen. 

16. MEDICINAL VÅRD OCH MEDICINSK REHABILITERING 

Medicinalvård och medicinsk rehabilitering (F) 

Finansutskottet önskar fästa uppmärksamhet på ett skrivfel land-
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skapsstyrelsens framställning. Hänvisningen i motiveringen borde 

rätteligen göras till moment 25.10.26. 

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 42/ 1988-89 

I motionen föreslås upptagande av ett nytt anslag på 100.000 mark 

under utbildningsavdelningens huvudtitel för att uppdatera tidigare 

utredningar om elevhem samt presentera konkret förslag till tids-och 

kostnadsplan. Finansutskottet anser det inte i detta skede vara 

ändamålsenligt att uppta medel och har därför föreslagit att finans

motionen måtte förkastas. Ledamoten Mattsson har fogat skriftlig 

reservation till betänkandet. 

03. ÅLANDS L YCEUM 

Avlöningar för övrig personal (F) 

Finansutskottet har omfattat det under momentet föreslagna ansla

get. Beträffande de föreslagna ombildningarna av tjänster vid lyceet 

hänvisar utskottet till betänkandets allmänna motivering. 

05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

Den 15 december 1988 trädde landskapslagen om Ålands tekniska 

läroverk (64/88) i kraft. Då namnet på skolan därmed ändrades 

föreslår finansutskottet att rubriken ändras till Ålands tekniska 

läroverk. 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

Verkstadstillbyggnad (R) 

Under momentet upptas anslag för projektering av verkstadstillbygg

nad för Ålands sjömansskola. Landskapsstyrelsen betonar i motiverin

gen till anslaget vikten av att utbildningen kan hållas på sådan nivå 

att sjöfartsbranschens krav på tillräcklig kompetens kan mötas. 

Finansutskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning till denna del 

och förordar att en fortlöpande dialog förs i syfte att hålla skolans 

läroplaner och utbildning i takt med utvecklingen av sjöfarten. 
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12. ÅLANDS HÖGSKOLA 

Forsknings- och projektstipendier (+ 20.000) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 43/ 1988-89 

I motionen föreslås upptagande av anslag för vetenskapliga utrednin

gar rörande omfattningen av och orsakerna till PCB-halten i moders

mjölken hos åländska kvinnor. Finansutskottet delar motionärens 

uppfattning att en undersökning bör göras för att klarlägga de 

verkliga förhållandena. Med hänvisning härtill har utskottet beslutat 

omfatta motionen. Utskottet har i anslutning till detta inte funnit det 

ändamålsenligt att bibehålla nivån på det ursprungliga anslaget, utan 

föreslår att detta sänks till 80.000 mark. 

Därmed uppgår det totala anslaget till 120.000 mark. 

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

Landskapsandel och -understöd för medborgar- och arbetarinstituts 

driftskostnader (F) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 44/ 1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av finansmotionen omfattat det 

under momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har fogat 

skriftlig reservation till betänkandet. 

Landskapsunderstöd för studiecirkelverksarnhet (F) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 45/ 1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av finansmotionen omfattat det 

under momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har anmält 

avvikande åsikt eftersom hon anser att motionen borde ha godkänts. 

Landskapsunderstöd till musikinstitutet i Mariehamn (F) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 46/ 1988-89 

I motionen föreslås ett ytterligare anslag om 100.000 mark för 

utvecklande av musikskolverksamheten för barn i lands- och skär

gårdskom munerna. Finansutskottet har informerat sig om musikins

titutets verksamhet och har därvid funnit att skolan idag rekryterar 

elever från i huvudsak fasta Åland. Orsaken till detta står främst att 
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finna i problem med lärarrekrytering. Åtgärder för att komma till 

rätta med dessa problem kommer dock att beaktas i musikinstitutets 

långsiktiga planering. Finansutskottet finner därför inte skäl att 

föreslå ytterligare anslag i detta skede, varför motionen föreslås 

förkastad. 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer (R) 

Finansutskottet har tagit del av kulturutskott<3ts förslag till omstruk

tureringar under momentet. Utskottet anser dock förslaget innebära 

en så radikal förändring att en ändring inte är lämplig i detta skede, 

utan den bör i stället beredas i vederbörlig ordning av landskapssty

relsen. Beträffande det av kulturutskottet framförda förslaget till 

omdisponering av landskapsstyrelsens dispositionsanslag har finans

utskottet en mot kulturutskottet avvikande mening och föreslår 

därmed att gällande principer för dispositionsmedlen skall tillämpas 

även framdeles. 

Ledamoten Mattsson har anmält avvikande åsikt mot beslutet efter

som hon anser att kulturutskottets synpunkter borde ha beaktats till 

fullo redan i årsstaten för 1989. 

21. För Kulturfestival -89 (R) 

Finansutskottet har tagit del av befintliga planer och budget för 

kulturfestivalen på Åland år 1989. I planerna ingår föreställningar 

med Finlands Nationalopera. Finansutskottet delar de i kulturutskot~ 

tets utlåtande uttalade farhågorna för projektets ekonomiska genom

förande. Finansutskottet önskar i sammanhanget, som rättelse till 

kulturutskottets utlåtande på sidan 2, anföra att det kalkylerade 

biljettpriset för nationaloperans föreställningar i Eckerö är 100 mark 

vid generalrepetitionen samt 250 mark vid de båda föreställningarna. 

Finansutskottet betonar att anslaget i detta skede har karaktären av 

ett totalanslag för kulturfestivalen 1989. 

Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s. 

Utskottet har tagit del av kulturutskottets budgetjämförelse med 
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Vrakholmens sjöfartsmuseum i Helsingfors. Finansutskottet konstate

rar att även om jämförelsen inte är helt relevant, väcker den viss oro 

vad beträffar sjöfartsmuseets fasta kostnader. Utskottet önskar där

för uppmana landskapsstyrelsen att genom sin repre$entation i styrel

sen för stiftelsen för Ålands sjöfartsmuseum r.s. aktivt medverka till 

att kostnadsökningen kan fås att avstanna. Stöd till stiftelsen för 

löner och dylikt bör vidare grunda sig på hur kostnaderna erläggs vid 

liknande institutioner i landskapet. 

29. MUSEIB YRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

Anskaffning av inventarier (- 180.000) 

Under momentet har bland annat föreslagits medel för anskaffande 

av rullhyllor i utrymmena i museets källare. Finansutskottet ställer 

sig tveksamt till behovet och föreslår därför att anslaget för rullhyl

lor utgår i detta skede. Utskottet emotser även ett bättre underbyggt 

förslag än det som nu har presenterats. 

31. ÅLANDS MUSEUM 

Avlöningar (F) 

Finansutskottet har omfattat det under momentet föreslagna ansla

get. I övrigt hänvisas till betänkandets allmänna motiveringar vad 

beträffar ombildande av tjänster. 

32. ÅLANDS KONSTMUSEUM 

Inköp av konst samt övrig museiverksamhet 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 47I1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av finansmotionen omfattat det 

under momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har fogat 

skriftlig reservation till betänkandet. 

01. CENTRALFÖ R V AL TNIN G 

Avlöningar (F) 

L tm Lasse Wiklöfs finansmotion nr 35/ 1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av finansmotionen omfattat det 

under momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har fogat 

skriftlig reservation till betänkandet. 
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02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Aktieteckning i bolag (R) 

Ltm Pekka Tuominens finansmotion nr 64/1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av finansmotionen omfattat det 

under momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har anmält 

avvikande åsikt mot beslutet eftersom hon anser att motionen borde 

ha delvis omfattats, till ett belopp om 400.000 mark. 

Ltm Pekka Tuominens finansmotion nr 65/1988-89 

I motionen föreslås att 1.000.000 mark skulle upptas på ett nytt 

moment, aktieteckning i Tulludden Ab, för att möjliggöra ett över

tagande av Tulludden i Föglö. Utskottet har erfarit att förhandlingar 

i ärendet tidigare förts, dock utan resultat. Enligt finansutskottets 

mening bör landskapsstyrelsen fortsätta arbetet med att via förhand

lingar med staten och Föglö kommun söka nå den av motionären 

efterlysta lösningen. Något behov av medel i detta skede synes 

däremot inte finnas, varför finansutskottet beslutat föreslå att 

motionen förkastas. 

04. AVFALLS HANTERING 

Stödjande av avfallshantering i skärgården 

Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat föreslå att hela 

anslaget får användas för att säkerställa en tillfredsställande avfalls

hantering i skärgården. Majoriteten, ledamöterna Lindbom, Mattsson 

och Salmen, ansåg det således inte ändamålsenligt att avskilja 20.000 

mark av det totala anslaget för den rådgivnings- och marknadsfö

ringsverksamhet som föreningen Folkhälsan på Åland tidigare bedri

vit. Minoriteten (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföranden 

Sundblom) biträdde landskapsstyrelsens förslag men efterlyste samti

digt för framtiden en sådan fördelning, att stödet går direkt till 

skärgårdskommunerna för stödjande av verksamheten. 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

Utgifter för balansering av lantbruksproduktionen 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 57I1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av motionen omfattat det under 

momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har fogat skrift

lig reservation till betänkandet. 
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Gårdsbrukslån (R) 

L tm Pekka Tuominens m.fl. finansmotion nr 62/ 1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av motionen omfattat det under 

momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har anmält avvi

kande mening mot beslutet eftersom hon anser att motionen borde ha 

omfattats. 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

Avlöningar (F) 

L tm Lasse Wiklöfs finansmotion nr 36/ 1988-89 

I motionen föreslås att medel upptas under momentet för inrättande 

av en tjänst som fältmästare för den alternativa odlingen vid Alands 

försöksstation. Finansutskottet har erfarit att det dräneringsarbete 

som krävs för att mark skall kunna tillföras för dylika fältmässiga 

odlingsförsök har blivit kraftigt försenat. Det är av denna anledning 

inte ändamålsenligt att uppta medel för avlönande av en fältmästare 

år 1989. Finansutskottet förutsätter dock att verksamheten kan 

inledas år 1990. Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att 

finansmotionen förkastas. 

13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÄRD 

Svinavelsstationens drift (F) 

Beträffande undermoment 4-. Djurfoder (F) understryker finansutskot

tet att mer hemmaproducerat foder bör användas. 

22. VA TTENFÖRSÖRJNING OCH VA TTENV ÄRD 

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder 

Finansutskottet har omfattar det under momentet föreslagna ansla

get. Ledamoten Mattsson har anmält avvikande åsikt mot beslutet, 

efter som hon anser att anslaget, i enlighet med avdelningens äskande, 

borde höjas till 250.000 mark. 

Landskapets deltagande i vatten- och avloppsarbeten (R) 

Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat omfatta 
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framställningen. Minoriteten, ledamöterna Lindbom och Salmen ansåg 

att fördelningen av anslaget bör omprövas av landskapsstyrelsen. 

Finansutskottet vill som rättelse anföra att det föreslagna projektet i 

Haraldsby endast är ett avloppsprojekt. 

30. MILJÖV ARDEN 

Utgifter för miljövårdsnämnden 

Finansutskottet förutsätter att det miljöpolitiska programmet, för 

vilket medel föreslås under anslaget, på lämpligt sätt kommer att 

föreläggas landstinget. 

Inköp av jordområden för naturvårdsändamål (R) (+145.000) 

L tm Lasse Wiklöfs finansmotion nr 34/ 1988-89. 

Under momentet föreslås 225.000 mark för inköp av Sälkleven i Boxö. 

I motionen föreslås att ytterligare 300.000 mark upptas under m0-

mentet för inköp av Sandskär i Kökars kommun. 

Finansutskottet föreslår, med minskning av de i motionen och i 

framställningen föreslagna beloppen, att 370.000 mark upptas för 

inköp av såväl Sälkleven som Sandskär. Förslaget förutsätter att 

noggranna förhandlingar förs för att uppnå ett pris på områdena som 

är lägre än vad landskapsstyrelsen tidigare föreslagit. Ordföranden 

Sven-Olof Lindfors har anmält avvikade åsikt mot beslutet, eftersom 

han anser att anslaget skall utgå ur 1989 års årsstat. 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Aland (R) 

(+300.000) 

Ltm Lasse Wiklöfs finansmotion nr 50/1988-89 

Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat föreslå att dispo

sitionsmedlen under momentet ökas med 300.000 mark att användas 

för projektering av bro Hällö-Isaksö, så att byggande av bro kan ske 

åren 1990-91. Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors 

och viceordföranden Sundblom) har förenat sig med framställningen 

då de anser att frågan bör tas upp i kommande trafikplan. Ledamoten 

Mattsson har vidare anmält avvikande åsikt, eftersom hon anser att 

finansmotionen borde ha godkänts till de delar den berör moment 

28.02.77. 
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Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (R) 

(- 1.100.000) 

L tm Lasse Wiklöfs finansmotion nr 50/ 1988-89 

Under momentet föreslås bl.a. anslag om 1.100.000 mark för byggan

de av brygga i Lappo. Finansutskottets majoritet anser, med hänvis

ning till utskottets betänkande över förslaget till ordinarie årsstat för 

år 1987, att den föreslagna förstärkningen är alltför omfattande och 

kostnadskrävande med tanke på att det är först under 1990-talet som 

man kommer att kunna avgöra vilken funktion färjfästet i Lappo skall 

ha. I stället föreslås att den nuvarande träbryggan skall repareras så 

att den kan fungera tillsvidare. En minoritet i utskottet (viceordfö

randen Sundblom och ledamoten Mattsson) har förordat att framställ

ningen skall godkännas. 

Ledamoten Mattson har anmält avvikande åsikt, eftersom hon anser 

att finansmotionen borde ha godkänts till de delar den berör moment 

28.02.78. 

04. SKÄRGÄRDSTRAFIKEN 

Upprätthållande av trafik i skärgården (F) 

fi.nslaget under momentet föreslås även få användas för experiment 

med svävartrafik. Enligt de planer för detta som finansutskottet tagit 

del av skall Alands utvecklingsaktiebolag utgöra plattform för projek

tet. AvsiJ,ten är att en svävare skall inköpas. Finansutskottets 

majoritet har föreslagit att experiment med svävartrafik, såsom det 

föreslagits, inte skall få igångsättas under år 1989. Ordföranden 

Sven-Olof Lindfors har förenat sig med förslagen i framställningen. 

Viceordföranden Sundblom har föreslagit att experiment skulle få 

inledas under år 1989, men att anskaffningen av svävare endast skulle 

få ske på hyresbasis. 

Anskaffning av fartyg och färjor (R) 

Under momentet föreslås ett delanslag om 6.000.000 mark för 

anskaffande av en ny landsvägsfärja. Landskapsstyrelsen uttrycker i 

motiveringen till anslaget farhågor för en underdimensionering av 

vissa färjfästen. 

Finansutskottet förutsätter att färjtonnaget fördelas med beaktande 

av det verkliga trafikbehovet. Likaså förutsätter utskottet att lands-
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kapsstyrelsen beträffande frågan om färjfästenas beskaffenhet har en 

sådan fortgående planering att färjhållningen kan upprätthållas utan 

störningar. 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 49/ 1988-89 

Finansutskottet har med förkastande av motionen omfattat det under 

momentet föreslagna anslaget. Ledamoten Mattsson har fogat skrift

lig reservation till betänkandet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till ordinarie årsstat 

för landskapet Åland under år 1989 

med följande ändringar och bemyndi

gar landskapsstyrelsen att uppta för 

årsstatens genomförande erforderliga 

lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

Landskapssty

relsens förslag 

Finansut

skottets 

förslag 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

498.899.000 

498.899.000 

498.869.000 

498.084.000 

498.084.000 

498.054.000 

Inkomsternas totalbelopp 588.284.000 587.469.000 
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UTGIFTER 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

05. ÅLANDS TEKNISKA LÄROVERK 

12. ÅLANDS HÖGSKOLA 

24. Forsknings- och projektstipendier 

29. MUSEIB YRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

70. Anskaffning av inventarier 

Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

30. MILJÖVÅRDEN 

88. Inköp av jordområden för naturvårdsändamål (R) 

Huvudtitel 28. 

28 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

02. VÄGAR 

77. Vägbyggnads- och vägförbä ttringsarbeten på 

fasta Åland (R) 

78. Vägbyggnads- och vägförbättrigsarbeten i 

skärgården (R) 

Utgifternas totalbelopp 

123.039.900 

5.112 .600 

1.166. 700 

100.000 

1.227 .000 

290.000 

101. 566. 600 

1.297 .000 

225.000 

102.786.100 

33.760.000 

7.700.000 

5.200.000 

588.284.000 

122.879.900 

5 .112.600 

1.186. 700 

120.000 

1.047 .000 

110 .000 

101. 711 • 600 

1. 442. 000 

370.000 

101.986.100 

32.960.000 

8.000.000 

4.100.000 

587.469.000 
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Mariehamn den 20 december 1988 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 



från 

i brev av den 2 december 1988 inbegärt kulturutskottets 

fråga om landskapsstyrelsens förslag tiH ordinarie årsstat för är 1989 (Nr 

beträffar de under utbildningsavde!ningens förvaltnlngsområde 

momenten 26.27 .50 Främjande av vetenskap, litteratur samt 

organisationer, 26.27 1. Understöd åt Sfrftefoen Alands 

nuseurn r .s., 26.27 .52. Understöd åt Sällskapet Åland-Sovjetunionen, 

Understöd åt Föreningen Norden samt 26.27 .56 Nordiskt kulturutbyte. 

som i ärendet hört kultursekreteraren Ildiko Stormbom 

i .anledning härav anföra följBinde. 

frä_r~" av vetenskap, Ht:cerHtur och konst san}~L~,~~1d1~,r:.r@d åt 

.kuJ:tL~teHa Qrganisationer (R) 

föreslår att det tota.l;ci, anslaget under detta rnornent skall 

var~l detsarnrna som i landskaps::"tyrelsens framställning 

inte heller några. ändringar av understöden 

organisationerna. 

utskottet 

enskilda 

at"I: åstadkomma en bättre överblick över de som 

olika kulturformer föreslår ku!turutskottet 

av undermornenten till moment 26.27.50. 

härmed att undermornentet 26.27 •. 50.30 

relsens disposition, utgår och att disposit1onsmedien i 

reserveras för de oHka kulturformerna 

redan i 

förklarar 

ökningen under de nya undermomenten. Den detaljerade fördelningen 

under det här momentet bllr enligt utskottets detta 

rner meningsfull som kulturpolitiskt instrument" också 

förhoppning att såväl kulturrådet som 

kan stimuleras till en mer aktiv kulturpoEtiic 

framhålla att kulturrådets roH genom denna 

att sakkunskap tas till vara" 
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Enligt kulturutskottets åsikt bör principerna för beviljande av under

stöd åt organisationerna inte ändras. Understöden skall sökas vid en 

viss bestämd tidpunkt på året och organisationerna får veta understö

dets storlek redan då landstinget antar budgeten. 

Utskottets förslag till utformning i ordinarie årsstaten för år 1989 

och framdeles av moment 26.27 .50 framgår av en bilaga till detta 

~utlåtande. 

Beträffande kulturfestivalen önskar utskottet fästa finansutskottets 

uppmärksamhet vid att 1989 års kulturfestival kommer att bli mycket 

kostsam. Den totala budgeten omsluter ca 1.000.000 mark. Kulturfes

tivalen kommer att byggas upp kring ett besök av Finlands National

opera och operan kommer att i Eckerö ge en generalrepetition till 

vilken biljetterna kostar l 00 mark per person och 2 föreställningar 

för vilka biljettpriset är 200 mark. Därtill kommer några konserter 

med olika ensambler av operaorkestern att hållas runt om i landska

pet. Kulturutskottet befarar att projektet inte är ekonomiskt väl 

underbyggt varför finansutskottet bör klargöra vem som skall bära 

det ekonomiska ansvaret för en eventuell förlust. 

Understöd ät Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s. 

I samband med behandlingen av budgeten för finansåret 1987 föreslog 

kulturutskottet att Ålands sjöfartsmuseum skulle erhålla ett eget 

moment eftersom museet inte var att jämföra med övriga under 

moment 26.27.50 upptagna organisationer. Landstinget omfattade 

kulturutskottets förslag och beslöt samtidigt, likaså i enlighet med 

kulturutskottets förslag, om en betydande höjning om 90.000 mark av 

anslaget för inrättande av en etnologtjänst vid museet. 

Kulturutskottet har vid behandlingen av detta moment gjort en 

budgetjämförelse med Vrakholmens sjöfartsmuseum vid museiverkets 

sjöfartshistoriska byrå. Jämförelsen gäller 1988 års budgeter. 
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Vrakholmen 

780.000 

260.000 

1.000.000 

Sjöfartsmuseet 

l/.50.000 

108.000 

600.000 

1.158. 000 

Utskottet har också gjort en jämförelse vad gäller antalet anställda: 

Vrakholmen Sjöfartsmuseet 

chefstjänsteman 1 1 

forskare 2 1 

sekreterare 1 1/2 

Vid Vrakholmen finns därtill en arbetsmästare, en gårdskarl och två 

guider förutom sommarpersonal och vid Ålands sjöfartsmuseum en 

museivakt och en städare förutom extra arbetskraft. 

En direkt ekonomisk jämförelse med Vrakholmens sjöfartsmuseum 

låter sig inte göras eftersom det lyder under museiverket. Trots det 

kan en allmän jämförelse vara av visst intresse. Utskottet konstate

rar att anslaget för forskning och utställningsverksamhet vid Ålands 

sjöfartsmuseum är blygsamt medan de fasta kostnaderna som hyror 

och räntor är stora. 

Eftersom Ålands sjöfarsmuseum drivs i form av en stiftelse bör 

museet enligt utskottets mening i stället jämföras med sådana 

privata museer i riket som erhåller statligt stöd enligt den av 

riksdagen nyligen antagna lagen om statsandelar och statsunderstöd 

för museer (reg.prop. 195/88). Lagen tar sikte på museer av stort 

kulturhistoriskt värde. 

Kulturutskottet, som konstaterar att höjningen av anslaget är bety

dande men intet har att invända mot beloppet som sådant, anser att 

finansutskottet bör överväga på vilka grunder understödet till Ålands 

sjöfartsmuseum skall beviljas. 
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Understöd åt Föreningen Norden (+ 2.000) 

Utskottet noterar att en nominell sänkning av understödet åt Före

ningen Norden föreslås. Eftersom Nordjobb verksamheten engagerar 

många ungdomar föreslår utskottet en höjning av anslaget med 2.000 

mark så att 32.000 mark anslås för föreningens ordinarie verksamhet 

och 17 .000 mark för Nordjobb. 

Beträffande momenten 26.27 .52 och 26.27 .56 har kulturutskottet 

intet att anföra. 

Mariehamn den 15 december 1988 

På kulturutskottet vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 



BILAGA 

26.27 .50. Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd ät kul

turella organisationer (R) 

Anslaget under momentet om totalt 1.480.000 mark föreslås använt 

som understöd och län enligt landskapslagen om kulturell verksamhet 

(AFS 39/83) samt för andra understöd och stipendier som beviljas för 

stödjande av den kulturella verksamheten enligt följande fördelning: 

1. Understöd för vetenskaplig verksamhet (R) 

Anslaget föreslås fördelat enligt följande: 

Alands kulturstiftelse 

"Den åländska kvinnans historia" 

Societas pro Fauna et Flora Fennica 

Alandsforskarna r .f. 

Förslag 1989 

178.000 

65.000 

90.000 

18.000 

5.000 

Något anslag till landskapsstyrelsens disposition föreslås inte efter

som nya projekt inte torde uppkomma under budgetåret. Om så ändå 

vore fallet kan medel tänkas beviljas dels från Alands högskola och 

dels från Alands kulturstiftelse. 

2. Understöd för museiverksamhet (R) 

Anslaget föreslås fördelat enligt följande: 

Skärgårdsmuseet i Lappa 

Alands jakt- och fiskemuseum 

Till landskapsstyrelsens disposition 

Förslag 1989 

25.000 

10.000 

6.000 

9.000 

Landskapsstyrelsens dispositionsmedel kan användas för bidrag till 

privata samlingar som inte uppfyller vedertagen definition av mu

seum men som ändå kan vara av kulturellt intresse. Medlen bör förde

las i samråd med museibyrån och bör inte utges för anläggningskost

nader. 

3. Understöd för musikverksamhet(R) 

Förslag 1989 

480.000 

Sång- och musikverksamheten är av tradition mycket livaktig på 
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Åland vilket motiverar detta undermoments relativt stora anslag. Ur 

anslaget föreslås understöd utdelas till organisationer enligt följande: 

Ålands säng- och musikförbund 

Ålands konsertförening r.f. 

Kulturfestival -89 

Ålands spelmansgille r.f. 

Ålands orgelfestival r.f. 

Till landskapsstyrelsens disposition 

210.000 

25.000 

100.000 

28.000 

8.000 

109.000 

Anslaget till landskapsstyrelsens disposition föreslås användas t.ex. 

för musikstipendier, stöd för utgivning av grammofonskivor eller 

kasettinspelningar, förlustgarantier eller stöd vid musikevenemang 

samt verksamhetsbidrag till andra än ovannämnda organisationer. 

Stipendier bör ledigansläs att sökas vid en viss tidpunkt och utdelas i 

konkurrens. 

4. Understöd för litteraturverksamhet (R) 

Anslaget föreslås fördelat enligt följande: 

Årsboken St:Olof 

Ålands biblioteksförening r.f. 

Ålands litteraturförening 

Till landskapsstyrelsens disposition 

Förslag 1989 

63.500 

8.500 

5.000 

20.000 

30.000 

Anslaget kan förefalla jämförelsevis litet vilket delvis förklaras av 

att 125.000 mark anslås under moment 26.40.50 för understöd ät 

författare och översättare. Dispositionsmedlen föreslås fördelas i 

form av t.ex. tryckningsbidrag. 

5. Understöd för verksamhet inom bildkonsten (R) 

Förslag 1989 

130.000 

Anslaget föreslås fördelat enligt följande: 

Ålands konstförening 

Konststipendier 

Till landskapsstyrelsens disposition 

30.000 

50.000 

50.000 

Dispositionsanslaget föreslås t.ex. som understöd ät Ålands bild- och 
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formskolas verksamhet. 

6. Understöd för verksamhet inom filmkonsten (R) 

Förslag 1989 

90.000 mark 

Anslaget föreslås fördelat enligt följande: 

Filmklubben Chaplin 

Främjande av filmkonst 

Till landskapsstyrelsens disposition 

10.000 

15.000 

65.000 

Dispositionsmedlen föreslås användas t.ex. för understödjande av 

videofilmproduktion särskilt med tanke på sändningar i när-TV. Med

len kan dessutom användas för stödjande av traditionell filmkonst i 

form av stöd för inköp av filmprojektor, för filmvisningar samt för 

filmproduktion. 

7. Understöd för teaterverksamhet (R) 

Anslaget föreslås fördelat enligt följande: 

Teaterföreningen i Mariehamn 

Förlustgaranti för Åbo Svenska Teater 

Till landskapsstyrelsens disposition 

Förslag 1989 

100.000 

25.000 

35.000 

40.000 

Dispositionsmedlen föreslås användas t.ex. för övriga gästspel samt 

teaterverksamhet i fria grupper. 

Det jämförelsevis blygsamma teateranslaget förklaras med att en 

stor del av teaterverksamheten bedrivs inom Ålands ungdomsförbund. 

8. Understöd för övrig kulturell verksamhet (R) 

Förslag 1989 

160.500 

Anslaget föreslås fördelat enligt följande: 

Föreningen Brages r.f. urklippsverk 

Ålands folkminnesförbund r .f. 

Ålands skötbåtsförening r.f. 

Ålands fredsförening r .f. 

Till landskapsstyrelsens disposition 

9. Ålands kulturråd (R) 

Förslag 1989 

146.000 

För kulturrådet föreslås 146.000 mark enligt följande: 

2.000 

110.000 

7.500 

16.000 

25.000 



1. Sammanträdesarvoden och resor 

2. Sekreterararvoden (heltid lkl A 17) 

3. Till kulturrådets disposition 

10. Landskapskonstnär (R) För 1989 

107.000 

30.000 

95.000 

21. 000 

För landskapskonstnär föreslås 107 .000 mark av vilket ca 90.000 mark 

utgörs av lönekostnader och ca 17 .000 mark av övriga kostnader 

samband med landskapskonstnärens verksamhet under år 1989. 



RESERVATION 

Under momentet 27.01.01 upptas en tillfällig funktion som naturvårdskonsulent i 

löneklass A 18. I motiveringarna till finansmotion nr 35 påpekas helt riktigt 

svårigheten i att finna en lämplig och kunnig sökande för en tillfällig funktion i 

denna löneklass. 

Med beaktande av att en naturvårdskonsulenttjänst sedan länge funnits med i 

landskapets långtidsplan samt att miljövårdsbyrån inte fått någon utökning av 

personal sedan år 197 3, trots att arbetsuppgifterna ökat i väsentlig grad finns det 

inga som helst skäl att tillsätta en endast tillfällig funktion med en efter 

arbetsuppgifternas art anspråkslös löneklass. 

Dessutom föreligger ingen som helst risk för utebliven kompensation eftersom 

antalet tjänster vid landskapets miljövårdsbyrå proportionellt sätt jämfört med 

rikets motsvarande organ är betydligt färre. Med beaktande av dessa synpunkter 

reserverar jag mig mot finansutskottets majoritets beslut att förkasta finansmotio

nen. 

Finansutskottets majoritet har förkastat finansmotion nr 4-2 att uppdatera tidigare 

utredningar om ett elevhem samt presentera ett konkret förslag till tids- och 

kostnadsplan. Av flera skäl har jag reserverat mig mot detta beslut. Då sjömans

skolan skulle byggas fanns elevhemmet med i byggnadsprogrammet och skolan blev 

färdig 1974. 

Men trots ett uttalat behov av ett elevhem har ärendet inte avancerat och inga 

reella förslag att ens uppdatera tidigare utredningar har framförts av vare sig 

utbildningsavdelningen eller landskapsstyrelsen. 

I äskandena till 1989 års budget framgår att sjömansskolans direktion och rektor 

uttalat sig för behovet av ett elevehem. I landskapsrevisorernas berättelse för år 

1987 har man tagit upp frågan om ett elevhem så ock inom olika instanser i stadens 

organ. 
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Majoriteten elever i sjömansskolan består av yngre tonåringar utan föräldrahem i 

landskapet, många elever också i de andra skolorna är i behov av den sociala 

trygghet som ges i ett välfungerande elevehem. Under somrarna kunde ett elevhem 

fylla en funktion även för studerande i sommaruniversitetet och högskolan. 

Landskapets kostnader för upphyrandet av elevrum är ca 700.000 mark årligen, 

därtill kan man förmoda att den övervakning som nu splittras upp på flera olika 

inkvarteringsställen kunde bli både bi11igare och effektivare om ungdomarna vore 

samlade i ett elevhem. 

Under årens lopp har förtroendevalda på olika nivåer försökt aktualisera elevhems

frågan och jag anser det vara synnerligen ansvarslöst om man återigen lämnar 

frågan därhän och har därför reserverat mig mot majoritetens beslut. 

Enligt LL om arbetar- och medborgarinstitut kan landskapsstyrelsen bevilja ett 

tilläggsstöd om 15 procent av landskapsandelen för kursverksamhet i glesbygd. 

Utan risk för utebliven kompensation kunde landstinget därför höja anslaget under 

moment 26.24.51 med mark 250.000. En sådan höjning skulle bidraga till ett förnyat 

och mera varierat kursutbud i rand- och skärgårdskommunerna. Ett avslag av 

finansmotion nr 44 innebär att glesbygden kulturpolitiskt missgynnas i form av ett 

mindre attraktivt kursutbud samtidigt som glesbygderna jämlikt med övriga kom

muner tar sitt ekonomiska ansvar för gemensamma utgifter för medborgarinstitu

tets verksamhet. 

I landskapets offentliga utrymmen finns inte textilkonsten representerad. Textil

konst är en utpräglad kvinnlig konstart med gamla anor i landskapet. 

Vid uppgörandet av årsstat för 1989 fanns från den berörda avdelningens sida 
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15.000 mark äskat för inköp av konsthantverk, detta särskilda anslag omfattades 

dock inte vid behandlingen i landskapsstyrelsen. 

I landskapet finns till salu ett s.k. applikationsarbete med barkskeppet Pommern 

som motiv. Detta konstnärligt värdefulla och välgjorda arbete skulle lämpa sig 

utomordentligt väl för att i ett offentligt utrymme förslagsvis i Självstyrelsegården 

hedra den åländska kvinnofliten och hantverksskickligheten. 

Finansutskottets manliga ledamöter har inte funnit det angeläget att stöda 

ovannämnda motiveringar och jag reserverar mig således emot att finansmotion nr 

47 förkastats. 

I finansmotion nr 49 föreslås att 50.000 mark satsas på marknadsföring av 

kollektivtrafiken. Enligt kollektivtrafikexperten Hammer är det av största vikt att 

man vid en omläggning och utvidgning av kollektivtrafiken satsar intensivt på 

marknadsföring och upplysning. 

Hammer förordar uppsättandet av tydliga skyltar i offentliga utrymmen typ 

sjukhus, postanstalter, skolor, hamnar och bibliotek. Likaså att man efter överens

kommelse med privata företagare uppsätter skyltar i apotek, varuhus och andra 

utrymmen där allmänheten rör sig, så att alla medborgare får klart för sig att det 

nu finns möjligheter att använda sig av kollektivtrafiken. 

Om marknadsföringen sköts effektivt säger det sig självt att ekonomiska förluster 

för kollektivtrafiken nedbringas. En minskad privatbilsanvändning ökar dessutom 

trivseln för fotgängare och skonar naturen. 

Mig veterligen har inga skyltar satts upp och mycket i övrigt återstår att göra för 

marknadsföringen av kollektivtrafiken. Jag kan därför inte omfatta majoritetens 

beslut att förkasta motionen. 



- 4 -

I och med att utskottet inte höjt anslaget under moment 27 .11.41 önskar jag 

reservera mig mot beslutet enligt följande. 

I utskottet har jag anfört att finansmotion nr 57 bör godkännas medförande 

att moment 27 .11.41 Utgifter för balansering av lantbruksproduktionen höjs 

med 700.000 mark innebärande att s.k. mjölkbonusavtal på sociala grunder 

medför enahanda sociala förmåner såsom i riket. 

För undertecknad är det absurt att förvägra jordbrukare som har försvagad 

arbetsförmåga rätt 1erhålla enahanda sociala förmåner som ges i riket. 

Mariehamn den 20 december 1988 

'--1~ ~~~±t~~ 
Inger Mattsson 



Finansutskottets betänkande nr 5/1988-89 

Ltl Lasse Wiklöfs ändringsförslag 4.1 1989 

25.10.70 Anskaffning av inventarier (R) 
'-"' 

Föreslås tillägg till motiveringen beträffande inköp av datortO!iDgraf: 

Landskapsstyr-elsen bör odså överväga möjligheten till fördelaktiga 
villkor på leasingbas. 

27.01.01 AvlöGingar 

Föreslås att en perrr.anent tjCinst som naturvårdskonsulent i löneklass 

A 20 inrättas vid mi Jjövårdsbydn och att anslaget därför höjs med 

10.000 mk. 

27.02.88 Aktieteckning i bolag (R) 

Föreslås att anslaget höjs med 1.000.000 mk. 

27. 11.85 Gårdsbrukslån (R) 
Föreslås att anslaget höjs med 1.000.000 mk för att möjliggöra inköp av 

betesrT.ark. Anslaget skulle också få disponeras för ancira för naturvården 

starkt frärrjande HgordN in::>rri jordtiruket. 

27.30.88 Inköp av jord:xnråden för naturvårdsCindamål (R) 

Föreslås att anslaget höjs med 50.000 mk för att verkligen möjliggöra inköp 

av såväl SändsUir som SälkJeven. 

28.02.77 Vägbyggnads- och vägförbättringärbeten på fasta Åland (R) 

För·eslås att för projektering och byggstart för Isaksö bro anslås 

yttrerl igare 300.000 så att byggande av bro kan tidsbestärrrnas ti 11 

åren 1990-1991. 

28.02.78 Vägbyggoads- ocb v~gförbättringarbeten i skCirgården (R) 

Föreslås att anslaget för projektet Torsholma-Lilla Hurrmelholm om· 

1.500.000 mk utgår. I stället föreslås 300.000 mk för pr~tet 

Sandö-Simskäla och 600.000 mk för grundförbättring av vägen Ava-Långö. 



Finansutskottets betänkande nr 5/1988-89 

Ltl Barbro Sundbacks ändringsförslag den 4.1 1989 

26 Ht UTBJLDNINGSAYDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
Föreslås upptagande av ett nytt anslag om 100.000 mk för att möjliggöra en 

uppdatering av tidigare utredningar angående ett elevhem samt presentation 

av ett konkret förslag till tids- respektive kostnadsplan. 

26.24.51 Landskapsandel och -understöd för me9dborgar- och arbetarinsti

tuts driftskostnader(F) 

Föreslås att anslaget höjs med 250.000 mk för att möjliggöra lagstadgat 

tilläggsstöd för verksamhet bedriven i skärgårds- och randkormiunerna. 

26.24.52 Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (F) 

Föreslås att anslaget höjs med 50.000 rnk för att inom studieförbunden 

även möjliggöra projekt- och försöksverksamhet. 



Finansutskottets betänkande nr 5/1988-89 

Ltl Inger Mattssons ändringsförslag 4.1 1989 

27.22.30 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder 

Föreslås att anslaget höjs med 100.000 mk för att kunna bibehålla 
1988 års ansilagsnivå. 

1B UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28. 18.21 Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

Föreslås att anslaget höjs med 50.000 mk för marknadsföring av och 

infon~ation om kollektivtrafiken i landskapet. 


