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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1978-79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till första till

lägg till ordinarie årsstaten för landskapet 

Åland under år 1979. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört medlemmarna i den av landskapsstyrelsen den 

6.2 1979 tillsatta kommitten som haft till uppgift 'att utarbeta preliminära 

jämförande kalkyler över kostnaderna för placering och drift av lantmanna

skolan till Haga-Germundö samt ge förslag till plan för eventuellt genom

förande av ett sådant projekt'. Följande medlemmar av konnnitten var när

varande: kommittens ordförande, ordförande i direktionen för ÅlCillilds lant

mannaskola Torolf Gustafsson samt ledamöterna,ordförande i delegationen 

för Åland lantmannagillen ltm Tage Boman, föreståndare för Ålands försöks

station Ulla Boman, ordförande i delegationen för Ålands försöksstation 

Ingmar Eriksson, näringschefen Tor Mattsson, bonden Alfred Sjöblom (Ålands 

Producentförbund), utbildningschefen Lennart Winqvist och landskapsagronomen 

Jan Karlsson. 

Utskottet får anföra följande. 

Utskottet konstaterar, att de av landstinget i samband med behandlingen av 

fjärde tilläggsbudgeten för 1978 begärda utredningarna till sina huvudsakliga 

delar och så långt tiden medgivit har utförts. 

Inom utskottet har förelegat olika uppfattningar om det föreslagna köpet, 

priset för fastigheten och dess användning. Innehållet i betänkande har 

fastställts efterrcmröstning, dels angående motiveringen vid ett godkännande 

av köpet (motiveringen) och dels i fråga omdet slutliga avgörandet för ett 

godkännande eller förkastande av framställningen (anslagsbeloppet). 

Motiveringen. 

Utskottets majoritet anser att ett godkännande av framställningen förutsätter 

ett fullföljande av förslaget om flyttning av lantmannaskolan. Placeringen 

av skolan i Haga-Germundö-området ger möjligheter till en samlad enhet av sko-

la och skollägenhet, köttdjursproduktion samt svinavelsstation, vilket samti-
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på tillräckligt hög och bred nivå. En flyttning förbättrar även påtagligt 

Ålands försöksstations möjligheter att utvecklas på nuvarande plats i 

Jomala by. 

Minoriteten instännner i motiveringen till landskapsstyrelsens framställning 

med tillägget att Gennundö gård huvudsakligen skulle inköpas för lantrnanna

skolans behov och dessutom kunna utnyttjas för fritids- och rekreationsändamål. 

Lantmannaskolans flyttning jämte finansiering är i dag inte utredd och ytter

ligare tid fordras för slutligt ställningstagande i detta avseende. 

Majoriteten har bestått av ledamöterna Torvald Söderlund och Rodmar Söderlund, 

minoriteten av viceordföranden Lasse Wiklöf medan ordföranden Knut Mattsson och 

l~dm:noten·.Elmer Jansson nedlägt sina röster. 

Anslagsbeloppet. 

Vid avgörande om godkännande av framställningen i dess helhet och anslagsbe

loppet har majoriteten (viceordföranden Lasse Wiklöf, ledamöterna Torvald 

Söderlund och Rodmar Söderlund) godkänt förslaget. Minoriteten (ordföranden 

Knut Mattsson och Elmer Jansson)har föreslagit förkastande på i reservation 

särskilt anförda grunder. 

Med hänvisning till det ovan anförda får finansutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 8 mars 1979. 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till tillägg till ordinarie års

staten för landskapet Åland under år 1979 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverligande erforderliga lån. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt leda

möterna Torvald Söderlund, Rodmar Söderlund och Elmer Jansson. 
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R e s e r v a t i o n . 

Undertecknade kan inte omfatta majoritetens i finansutskottet förslag att 

för 2.800.000 mark inköpa Germundö gård med ändamål att flytta lantmanna

skolan till Haga-Germundö-området. 

Redan från början av detta ärendes behandling i landstinget har centern 

förfäktat sin principiella inställning, att landskapet inte bör köpa mark 

enbart för "köpandets skull". Behöver landskapet däremot markområden för 

speciella ändamål, för vilka man inte redan innehar lämpliga områden, är 

det självfallet klart, att man skall köpa sådana. 

På ett tidigt stadium av ärendets behandling framfördes förslag att man, för 

att täcka Ålands lantmannaskolas behov av mark,borde köpa Germundö och flytta 

skolan till Haga-Germundö-området. En sådan användning av Germundö gård 

skulle ha gjort det möjligt för centern att säga ja till köpet. Det visade 

sig emellertid, att man från jordbrukets organisationer under den korta tid 

som stod tillbuds inte kunde få fram realistiska utredningar som klart visar 

att lantmannaskolan ur ändamålsenlighetssynpunkt bör flyttas till Haga

Germundö-området. 

En annan frågeställning är huru man skall klara finansieringen av ett totalt 

nytt lantmannaskolprojekt lokaliserat till Haga-Germundö. Byggnadstiden 

måste ju i detta fall bli relativt kort. Enligt planen för skolans utbyggnad 

skulle huvudparten av investeringarna ske åren 1981 - 1982 då utgifterna 

skulle uppgå till 15,3 milj. mark. 

Vi anser det inte realistiskt att man skulle kunna taga ut så stora belopp 

över ordinarie budgeten för detta ändamål utan att man prioriterar lantmanna

skolans utbyggnad på bekostnad av andra projekt. Förslag till en dylik prio

ritering har ingen oss veterligen gjort. 

Vi har således bedömt att förslaget att flytta lantmannaskolan till Haga

Germundö i dag är otillräckligt utrett och att det skulle vara politiskt an

svarslöst av oss att stöda ett förslag om flyttning.Följaktligen har vi i 

dagens läge inte ett realistiskt ändamål som skulle motivera ett köp av Ger

mundö gård. Vi anser även att priset 2,8 milj.mark är för högt. Det har ofta 

visat sig att pris som landskapet betalar för mark blir prejudicerande 
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för andra markköp i landskapet. Speciellt under en tid då vi vet att gene

rationsväxlingen inom åländskt jordbruk korrnner att aktiveras vill vi inte bi

dra till en åtgärd, som vi tror kan skada den nya generationen jordbrukare. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att landstinget ville förkasta 

landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till första 

tillägg till ordinarie årsstaten under år 1979. 

Marieharnn den 8 mars 1979. } 
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Elmer Jaui~on. 
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