FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 8/1971
72 i anledning av Ålands landskapsstyTelses framställning till Ålands landsting
med förslag till första tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland
under år 1972.
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt finansutskottets betänkande, får utskottet? soo i ärendet hört äldre
landska~ssekreteraren Jan-Erik Lindfors 9 landskapskamreraren Henrik
Gustafsson 9 landskapsagronomen Tor Mattsson 9 vägingenjören Anders
Lindholm, fiskerikonsulenten Magnus Westling, regionplanechefen
Stig Svahnström 9 viceordföranden för Ålands sockerbetsodlarförening
Ruben Erikssom samt pol.dr. Bertil Roslin, härmed vördsamt anföra
följande~

I anslutning till denna framställning har utskottet behandlat
landstingsman Karl Sundbloms finansmotion om upptagande i första
tillägg till ordinarie årsstaten för år 1972 av ett reservationsanslag om 50.000 mark så att landskapsstyrelsen genom lämpliga åtgärder kan inleda försöksverksamhet med olika slag av fiskförädling.
Motionen berörs närmare i detaljmotiveringen.
Utvecklingsprogrammet.
Finansutskottet har tagit del av det ekonomisk-politiska program
för landskapet Åland under åren 1972-1976 9 som uppgjorts av utvecklingsdelegationen och som ingår i dess betänkande II av den 2 november 1971. De utredningar som ligger till grund för programmet
utgör ett viktigt basmaterial för det fortsatta utvecklingsarbetet.
De olika förslagen till ekonomisk-politiska åtgärder kan närmast
betraktas SJll1 en 11 önskelista 11 inom olika områden. Det fortsatta
utvecklingsarbetet skulle gå ut på en prioritering av de olika åtgärderna samtidigt som speciella problem skall ägnas s~rskild uppmärksamhet. I sistnämnda syfte anslogs även 5.000 IJark för en speciell skärgårdsutredning i innevarande års budget.
Tiet förefaller utskottet som om landskapsstyrelsen icke haft
tillräcklig tid att sätta sig in i utvecklingsproblematiken och
utarbeta konkreta förslag till åtgärder i anledning av betänkandet.
En sådan slutledning :c-10ti veras även av att alla remissinstanser
ännu icke avgivit sina utlåtanden. För den skull har denna tilläggsbudget såvitt gäller förslag till direkta anslag för utvecklingsarbetet blivit rätt mager och motsvarar i huvudsak en ordinarie
f'örsta tilläggsbudget. Utskottet förväntar sig därför att den ordinarie ärsstaten för 1973 skall innehålla förslag till fler konkreta åtgärder.
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I den allmänna motiveringen har landskapsstyrelsen dock närmare
berört vissa frågor av principiell bärvidd, vilka utskottet också
ägnat uppmärksamhet. Den kanske viktigaste frågan härvid är fastställandet av en målsättning för landskapets ekonomisk-politiska
verksamhet.
Den av landstinget år 1969 antagna allmänna målsättningen kan
fortfarande kvarstå även om den enligt finans ut skcttets uppfattning
kunde förtydligas och kompletteras något.
Uttrycket 11 fullgod ekonomisk standard" bör enligt utskottets mening
ses i relation till närliggande fastland, närmast Stockholms-området,
som hittills utövat den största dragningskraften på den åländska
arbetsmarknaden. Genom försämrade internationella konjunkturer och
på grund av utvecklingen av servicenäringarna på Åland har denna
dragningskraft under senare tid minskat något, men landskapet bör
det oaktat ha tillräcklig beredskap för att möta en eventuellt motsatt utveckling.
Den politiska målsättningen, sådan den kommer till uttryck bl.a.
i självstyrelselagen för Åland utgör den yttre ramen för den ekonomisk-politiska utvecklingen liks om för all övrig utveckling i landskapet. Uttrycket 11 samhällst:)lons i enlighet med särförhållandena"
har i betänkandet icke blivit helt uttömmande förklarat.
Då samhälls bal an sen även ur andra synvinklar är viktig avsågs med
detta uttryck dessutom, att varje näring med naturliga förutsättningar inom en region och inom ramen för tillgång på råvara och arbetskraft skall ges resurser och möjligheter till en likartad utvecklingstakt. Härav följer bl.a. att om sa~hället gör en satsning på någon
särskild näringsgren, får detta icke utan särskilda skäl ske på bekostnad av en annan näringsgren så att den sistnämnda relativt sett
på grund därav går tillbru{a. Konsekvenserna av detta resonemang blir
även att ifall någon näringsgren av orsaker, som står utanför samhällets påverkan, utvecklas i en alltför snabb takt i förhållande
till övriga näringar~ måste en ökad satsning ske på de Eftersatta
näringarna .
I fråga om befolkningsutvecklingen innebär samhällsbalansen att
den bofasta befolkningens antal icke får nedgå och att denna befolknings utbredning icke får ändras till nackdel för glesbygden på fasta
Åland och i skärgården. I detta avseende har i viss mån inträffat en
sådan förskjutning, varför redan nu borde vidtas åtgärder för att
främja befolkningsutvecklingen i glesbygden. Sådana åtgärder får
emellertid icke leda till att tätorter byggs ut på bekostnad av de
perifera delarna.
En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå den uppställda

-3ekonomisk-poli tiska målsättningen är dock att de medel som kommer
till användning befrämjar en strävan att slå vakt om och att fördjupa självstyrelsen. Likaså bör den nordiska somhörigheten framhävas
inom olika områden, icke minst då det gäller arbetsmarknaden. De medel som kommer till användning bör därutöver grunda sig på en strävan
att åstadkomma trivsel och trygghet för den åländska befolkningen.
Med beaktande av det sagda föreslår utskottet att den ekonomiskpolitiska målsättningen skulle sammanfattas på följande sätt:
1) Den åländska befolkningen bör tillförsäkras full sysselsättning och i förhållande till närliggande regioner fullgod ekonomisk
standard inom sitt eget område.
2) Landskapet bör undergå en möjligast snabb ekonomisk tillväxt
under hänsynstagande till att särskilt näringslivets struktur och
lokalisering samt befolkningsförhållandena i olika regioner utvecklas
så att samhällsbalansen upprätthålles i landskapet i enlighet med
dess särförhållanden.
Långtidsbudgetering.
Behovet av en översiktlig långtidsbudgetering för fem år i sänder
är med tanke på den ekonomiska planeringen alldeles uppenbart. En
sådan budgetering utgör de facto en samhällsekonomisk plan och därmed
betydelsefull del av såväl ekonomisk som fysisk planering. Även om
svårigheter kan föreligga för att ange finansieringsbehov och -tid
för något särskilt större projekt i en sådan budget, är det i alla
fall nödvändigt att verkningarna av vissa i aktuell årsstat upptagna
anslag upptas i en långtidsbudget. Så är exempelvis fallet med vissa
större prqj2kt vars finansiering sträcker sig utöver en längre tid.
För att en femårsbudget skall kunna utgöra en ekonomisk plan förutsättes dock att där angivna belopp så långt det är möjligt motsvarar
de faktiska kostnaderna. Likaså är det också av vikt att undersöka
om icke långtidsplaner även kunde uppgöras inom centralförvaltningen
med exempelvis en avdelning åt gången. Härvid kunde som mall användas
motsvarande utredningar i Sverige.
Även om en långtidsbudget enligt gällande lagstiftning icke binder
vare sig landskapsstyrelse e·ller landsting, ligger dess betydelse
däri att den vidgar budgetberedningen bl.a. genom att framtvinga
en bedömning av konsekvenserna av vissa utgiftsposter. På grund härav anser utskottet att den s.k. principbudgeten borde utvecklas av
landskapsstyrelsen och årligen i anslutning till årsstaten överlämna$
till landstinget såsom en landskapets långtidsbudget för såväl in-
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vilken di:iref-

Regionplanen.
Utskottet har tagit del av det pågående regionplaneringsarbetet.
Enligt vad utskottet erfarit skulle stomplanen uppgöras i form av
olika delavsnitt för att därigenom göra planen lättare tillgänglig.
Även om inventeringsskedet icke ännu är slutfört, kommer planeringsbyrån att publicera åtminstone tre delavsnitt av stomplanen under
detta år. Det vore av särf83l~ild vikt att stomplanen utarbetas i skyndsam ordning utan att olika remissinstanser för den skull åsidosätts.
Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen följer med planerna
för en utbyggnad av elkraftförsörjningen i landskapet. En tryggad
elkraftför sör jning är en grund förutsättning för den allmänna ekonomiska tillväxten i landskapet. Likaså är denna utbyggnad nödvändig
för att fullfölja det utvecklingspolitiska programmet.
Detaljmotivering.

================

6 Ht.I:8. Svin-. får- och fjäderfäskötselns samt pälsdjursodlingens
främjande.
Främjandet av svinavel sker dels genom lantbruksrådgivning
och dels genom direkta bidrag till inköp av avelsgaltar.
Utskottet anser att den nuvarande utvecklingen av svinskötseln skulle befrämjas på olika sätt. Det intensiva
progr:am:rcet för Jomala gård ger enligt landskaps:ågronor:ten
icke möjlighet att för närvarande anskaffa en svinavelsbesättning, men landskapsstyrelsen borde följa upp. frågan
och så snart det befinns möjligt vidtaga åtgärder för att
få till stånd en sådan besättning inom den normala driften
på gården. Ifall enskilda jordbrukare visar intresse för
sådan avelsverksamhet bör dessa med tillbudsstående medel
stödas. Rådgivningen inom detta område bör även intensifieras.
6 Ht.V:ll.Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas främ~
jande.
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om en satsning på olika fri tidsaktiviteter inom Kastelholmsområdet.
Likaså bör anslaget användas för att på olika sätt befrämja
näringslivet i skärgården och på andra glesbygdsområden i
landskapet.
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Karl Sundbloms finansmotion.
Enligt vad utskottet inhämtat kan de företag ltm Sundblom föreslagit redan med tillgängliga medel stödas, dels
i form av konsult- och produktutvecklingsbidrag och dels i
form av rådgivrringsverksarnhet. Därutöver finnes olika anslag för ränt=stöd och lån för fiskeri- och industrinäringarnas f räm jand e.
Vad sedan gäller försöksverksamhet beträffande fisket,
bedrives sådan såvitt gäller olika fångstmetoder av Husö
fiskeribiologiska station. Även den fiskeribiologiska forskningen handhas av denna forskningsanstalt, vars verksamhet
i huvudsak torde motsvara den odlingstekniska försöksverksarnhet, som bedrivs vid Ålands försöksstation. Den utbygg~
nad av fiskodlingen som är planerad skulle dessutom förbättra möjligheterna till odling och utplantering av olika
fiskarter. Även om utskottet icke omfattar motionärens
förslag om att i landskapets regi skulle byggas fiskförädlingsanHiggnj_ngar till skärgården, bör landskapet dock på
allt tillgängligt sätt stöda sådana anläggnirgtr, som enskilda företagare startar och driver där.
7 Ht.II:l.Underhåll av landsvägar och bygdevägar.
c) Kompletteringstrafik i skärgården.
Frågan om på vilket sätt m/s Skärgårdsfärjan skall ersättas har av utskottet behandlats ingående. Landskapsstyrelsen
har föreslagit ett charterarrangemang, som kunde förutsätta
ett eventuellt inköp av ifrågavarande fartyg. Genom en
sådan lösning skulle enligt landskapsstyrelsens uppfatu1ing
kompletteringstrafiken längs den s.k. södra linjen även
kunna ordnas.
Enligt utskottets mening borde frågan om eventuell nybyggnad eller förvärv av ytterligare en lämplig färja för
såväl norra som södra linjen tas upp i samband med den
trafikutredning, som utskottet förväntar sig att skall
föreläggas landstinget under höstsessionen. Fördenskull
är det änd arnåls enligt att gen om ett tillfälligt charter-·
arrangemang lösa sommarens och eventuellt därpå följande
års trafikbehov. Landskaps styrelsen bör därför in})egLira
anbud från i nt re sserade redare rörande såväl bare-boa tcharter som charter av både färja och besättning, Färjan bi5r
kunna användas även för större sjöpass och vid bedömningen
L~m
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av anbuden skall hänsyn tagas till färjans förmåga att gå
i is. Kontraktet bör ingås för ett år i sänder med rätt
för landskaps styrelsen att förlänga dess giltighet. Dessutom bör däri finnas en klausul om att färjan kan inköpas
av landskapet till det pris redaren erlagt för fartyget
med avdrag för fastställd avskrivning. Bare-boatcharter
bör enligt utskottets uppfattning prioriteras men visar
det sig vara förmånligare kan också avtal om annan charter
ingås. En sådan charter skulle dock inne bära subventionering.
Då anbuden ännu icke öppnats av landskapsstyrelsen, har
det icke varit möjligt för utskottet att få detaljuppgifter om kostnaderna för arrangemanget. Men enligt vissa
förhandsuppgifter skulle dock en förhöjning av 150.000
mark vara tillfyllest, särskilt som trafiken i år hinner
pågå i stort sett 6-7 månader. Skulle det visa sig att
detta anslag icke räcker, förväntar sig utskottet att
landskapsstyrelsen i förstkommande tilläggsbudget äskar nödiga tilläggsanslag.
Utskottet förutsätter att la:rrBkaps styrelsen återupptar förhandlingarna med sjöfartsstyrelsen om avgifterna
på m/s Kumlinge färjan. Slutmålet för dessa förhandlingar
bör vara avgiftsfria resor för nyttotrafiken och för den
i skärgården bofasta befolkningen.
10 Ht.IV:7. Investeringar för jordbruket och fiskerinäringen.
Enligt vad utskottet erfarit skulle lastnings bryggan i
Bartsgårda kunna åtminstone under de närmaste åren användas
för lastning
av sockerbetor under förutsättning att den
nuvarande lastningsrampen bygges om. Då hamnförhållandena
och de stora kostnaderna för en ny lastningskaj motiverar
att andra hamnalternativ borde undersökas, förutsätter
finansutskottet att landskapsstyrelsen gör en förutsättningslös utredning angående åstadkommandet av ny hamn för
lastning av sockerbetsprodukter och andra jordbruksförnödenheter.
Utskottet har omfattat anslaget som sådant men föreslår
att detta får användas i fråga om förbättringsarbeten på
bryggan endast till att bygga om en lastningsramp. Dessutom
kan anslaget användas till förberedande undersökningar för
den nya hamnanläggningen.
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget ville antaga landskapsstyrelsens förslag till första ti.llägg
till ordinarie årsstaten för år 1972 med
följande ändringar:
INKOMSTER.
Utskottets
Landskapsförslag
styrels ens
förslag
6 Avdelningen.

============

2.

Lån

I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster samt lån.
828.000
.
Summa I kap. 828.000 678.000
Summa 6 Avdelningen 828.000 678.000
Summa inkomster mk
828.000

.... ...... ... .. ..... ...... .... .

678.000

678.000

==============================================
UTGIFTER.

7

Huvudtitel~.Kommunikationsväsendet.

======================.=====·======= =
1.

II. Väghållningen.
Underhåll av landsvägar och bygdevägar:
c) Kompletteringstrafik i skärgården •• ·•• 300. 000
Summa II kap. 300.000 150.000
Summa 7 Huvudtiteln 300.000 150.000

Summa utgifter mk

828.000

150.000

678.000

=============================================
Mariehamn,

Närvarande i utskottet: Ordf öranden Folke Woivalin, viceordföranden Runar Wilen samt ledamöterna Elmer Jansson, Åke Barnberg och Knut
Mattsson.
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