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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 7/1966 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

första tillägg till ordinarie inkomst- och ut

giftsstaten för landskapet Åland under är 1966 

(17/1966) samt densammas framställning med för

slag till tillägg till f öregäende tilläggsbudget 

( 23/1966-) .. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört äldre 

landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors, landskapsagronomen Ernst Jo-

hansson och vägingeniören Bo Wilenius, vördsamt anföra följande: 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse, att möjligheterna att 

tillvarataga fisk i landskapet förbättrats väsentligt. överskottsfisk 

torde i stor utsträckning kunna säljas till pälsdjursfarmerna i Öster

botten, då dessa nu är tvungna att importera foder från Norge. Transpor

terna bör dock subventioneras i sådan utsträckning, att de åländska 

fiskarena kan erhålla samma pris för fisken som fiskare i riket. 

För planeringen av en om- och tillbyggnad vid Ålands centralsjukhus 

har redan tidigare upptagits anslag, varför utskottet i princip omfattar 

det nu föreslagna anslaget om 100.000 mk. Det har i viss mån blivit 

bättre arbetsmöjligheter på laboratorie- och röntgenavdelningarna genom 

de nyligen verkställda omdispositionernaj men endast en tillbyggnad kan 

bereda dessa avdelningar ändamålsenliga arbetsutrymmen. För poliklini

ken borde, om den fortsättningsvis skall fungera som en öppen polikli

nik , samtidigt tillkomma nödiga utrymmen. Denna fråga torde dock sam

manhänga med frågan om organisationen av den allmänna läkarvården. I 

detta sammanhang vill utskottet understryka, att landskapsstyrelsen bor

de överväga åtgärder i syfte att tillförsäkra landskapet möjligheter 

att hålla de nu vakanta läkartjänsterna besatta. Också med samtliga 

tjänster besatta torde läkartätheten i landskapet icke uppgå till i ri-
/ 

ket gällande tal. 

Beträffande anläggande av färjfästen för den kommande Kökarfärjan 

finner utskottet, att anläggande av sådana givetvis bör ske med hänsyn 

till behovet. Tillfredsställande angöringsmöjligheter bör givetvis an

läggas vid Kyrkogårdsö liksom också vid Husö i Sottunga. Kostnaderna 

för angöringsfästena i Kökar och Sottunga blir dock av helt annan stor
leksordning. 

Utskottet har tagit del av ritningarna till skärgårdshamnen i Längnäs. 

Förslaget kan omfattas av utskottet. I detta sammanhang vill utskottet 



-2-

doCk understryka, att tillsvidare borde Arandas vintertrafik såvitt 

möjligt utsträckas till Mariehamn och hamnen i Långnäs anlitas endast 

under sådana isförhållanden, att turerna på skärgårdskommunerna skulle 

bli alltför glesa om icke rutten förkortades. Sedan den planerade stats

färjan insatts i trafik på norra skärgården, torde Aranda lätt kunna 

tillgodose trafikbehovet i södra skärgården under normala vinterförhål

landen . Den i Långnäs planerade skärgårdshamnen synes dock under alla 

omständigheter behövlig. 

Utskottet har under behandlingen av landskapsstyrelsens framställ

ning m 12/1966 angående utverkande av extraordinarie anslag för ersätt

ning av 1965 års skördeskador funnit, att det icke är troligt, att 

extraordinarie anslag för detta ändamål kan erhållas så snabbt, att er

sättning kunde utgå redan under försommaren 1966. Då anskaffningen av 

utsäde och konstgödsel kommer att medföra betydande kostnader för land

skapets jordbrukare, har landskap sstyre lsen övervägt åtgärder i syfte 

att underlätta inköp på kredit med räntegottgöre l se från landskapets 

sida. Utskottet har vid ett gemensamt sammanträde med land skapsstyre lsen 

grundligt diskuterat de hithörande frågorna och vill för sin del föror

da det av landskapsstyrelsen föreslagna förfarandet. På detta sätt kom

mer jordbrukarna att erhålla medel för de oundvikliga utgifterna redan 

under våren. Formellt kommer dessa medel att tillsvidare gälla såsom l ån 

men skall dessa lån avskrivas, då extraordinarie anslaget beviljats. Den 
...-....- - -

föreslagna åtgärden medför ett omständligt förfarande, som dock icke kan 

undvikas. Ett möjligast rationellt system för lånens beviljande och ut

betalande kan dock nedbringa arbetet med detta avsevärt. 

För bättre överskådlighet har utskottet skrivit ut budgetförslaget 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga nedanstående för

slag till första tillägg till ordinarie inkomst

och utgiftsstaten för landskapet Åland under år 

1966: 

I N K 0 M S T E R. 

5 Aydelningen. 

I . F~nansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

a) förskott för år 1966 ••••••••••••.••••••••••••• 

Summa I kap. 1.103.031 

Summa 5 Avde lningen 1.103.031 

1.103.031 

I I 

1 

j 1 
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Summa inkomster mk 1.103.031 
================================= 

U T G I F T E R. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
--------------------------------------------------------------------

I. Centralförvaltningen. 

1. Avlöningar~ 

1 kolonisationsinspektör grundlön (A 30) 966 

ingenjörstillägg ••..••••.•••••••.•.••• 2.000 

11. Inventeringskostnader (förslagsanslag) •••••••••. 

Summa I kap. 5.966 

Summa 2 Huvudtiteln 5.966 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
--------------------------------------------------------------------------

1. Avlöningar~ 

sjukhustillägg 

III. Å..lands centralsanatorium. 

• • • • • • • • • • ~ • • • • • 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Summa III kap. 10.000 

Summa 4 Huvudtiteln 10.000 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
====================================================== 

V. Ålands yrkesskola. 

16. Pensioner (för slagsanslag) •••.••••••.••••••.•••••. 

Summa V kap • 5 • 000 

Summa 5 Huvudtiteln 5.000 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
====================================== 

III. Fisket. 

. . . . . . . . . 11. Understöd för transport av överskottsfisk 

Summa III kap. 40.000 

Summa 6 Huvudtiteln 40.000 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
====================================== 

V. Särskilda anslag. 

övriga anslag. 

5. Underst öd jande av vintertrafik .••••.....••••.••••.•• 

Summa V kap. 35.000 

. Summa 7 Huvudtiteln 35.000 

2.966 

3.000 

10.000 

5.000 

40.000 

35.000 
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9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
============================== 

II. Särskilda anslag. 

29· Avskrivningar av sysselsättningslån ...•.••••...• 

30. Avskrivningar av åt Ålands folkminne sf·örbund ut-

givna län • • e e • • e e • • ~ e .- e O • G e • e • e • • • e • e • • e • · e e e 

Summa II kap. 17 . 165 

Summa 9 Huvudtiteln 17 .165 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
===================================== 

II. Hälso- och sjukvården. 

5. Anskaffande av ritningar och andra förberedande åt

gärder för utbyggnad av Ålands centralsjukhus 

Summa II kap. 100.000 

III . Undervisnings- och bildningsväsendet. 

13 . Skollägenheten på Jomala gård för grundreparation 

av arbetsledarbostaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summa III kap. 8.ooo 

IV . Näringarnas främjande. 

7. Ålands försöksstation för elinstallationer och värme

anläggning i laboratoriebyggnaden .•.••••.•••••••• 

Summa IV kap. 1 .900 

V. Kommunikationsväsendet. 

9. Byggande av skärgårdshamn i Långnäs .•••.••.•••••••• 

Summa V kap. 450.000 

Summa 10 Huvudtiteln 559.900 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 
~---------------------------
~----------------------------

I. Näringarnas främjande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 

8. Understödslån för skördeskador •••••..••••...••••...• 

Summa I kap. 430.000 

Summa 11 Huvudtiteln 430.000 

303 

8.320 

8.845 

100.000 

8.ooo 

1.900 

450.000 

430.000 

Summa utgifter mk 1.103.031 
--------------------------------------------------------------

Mariehamn den 25 mars 1966 

På 

j};/?i 'Sundman.~ 
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