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MOTIONÄRERNAS FÖRSLAG 

I ltl Christian Beijars m.fl. motion föreslås att lagtinget skall hemställa om att 

landskapsstyrelsen omedelbart iri1eder förhandlingar med staten om övertagande av 

Kustradion vid Nabbenområdet och att området ställs till Mariehamns stads förfogande. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Enligt 61 § i självstyrelselagen för Åland övergår statens rätt till sådan mark som staten 

tidigare behövt för egentlig statsförvaltning men som inte längre behövs för ändamålet, till 

landskapet. Detta gäller enligt självstyrelselagens 78 § även mark som var i användning för 

egentlig statsförvaltning när den nya lagen trädde i kraft. Syftet är att staten inte skall 

inneha annan fast egendom i landskapet än sådan som behövs för egentlig statsförvaltning. 

Bestämmelserna har tillämpats bl.a. i fråga om Postens fastigheter i Mariehamn varvid den 

statliga postala verksamheten inte bedömdes utgöra "egentlig statsförvaltning". 

Utskottet konstaterar att kustradiostationen numera är obemannad men att byggnaderna 

fortfarande används för utrustning för fjärrstyrning av k:ustradiotrafiken. Planer finns 

också på utökning av utrustningen vid stationen. Vidare konstaterar utskottet att det statligt 

ägda aktiebolaget Telecom Ab hade beviljats jordförvärvstillstånd för det område på 

Nabben i Mariehamn. Därefter har det skett förändringar i såväl bolagets ägarstruktur som 

namn. 

Utskottet anser att den kustradioverksamhet som möjliggörs av utrustningen i den tidigare 

kustradions byggnader är till nytta för landskapet. Utskottet finner det därför inte angeläget 

för landskapsstyrelsen att vidta några omedelbara åtgärder i fråga om det aktuella 

r.oarkområdet och föreslår således att motionen förkastas. Det finns enligt utskottets åsik'i 

även skäl för landskapsstyrelsen att i allmänhet följa utvecklingen av den statliga 

verksamheten i landskapet i synnerhet då det sker förändringar i ägarstrukturer eller då 

bolagsformer ändras samt då verksamheten övergår från egentlig statsförvaltning till annan 
verksamhet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 7 april 1999 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört fandska.psstyrelsens administrationschef Sm;anne Björkhob:n< 
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I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf samt' 

ledamöterna Gustafsson och Sjölund. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte förkasta 
hemställningsmotion nr 55/1998-99 

Marieharnn den 20 april 1999 

Ordförande Göran Bengtz 

Sekreterare Susanne Eriksson 


