
Nr 10/1969-70. 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkan-
de nr 10/1969-70 med anledning av Ålands 
landskapsstyrelses framställning till 

Ålands landsting med förslag till land
skapslag om främjande av landskapet Å

lands ekonomiska utveckling åren 1970 
- 197~. (Nr 8/1970). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe
gärt utskottets utlåtande~ får utskottet vördsamt anföra följande: 

, Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson 

samt tagit del av utvecklingsdelegationens utlåtande~ omfattar i huvudsak 

landskapsstyrelsens motivering. Man kan måhända ifrågasätta om en så komp
licerad apparatur som en utvecklingsdelegation och ett utvecklingssekre
tariat är nödvändig för uppfyllande av lagens syften. Av 2 § i lagförsla
get framgår dock 9 att lagstiftaren avsett att ge utvecklingsdelegationen 
vidare uppgifter än behandlingen av ekonor;1isk-poli tiska åtgärder. I sagda 

paragraf nämnda "saiilhällspolitiska åtgärder" har nämligen en vidare inne

börd än "ekonomisk-politiska" åtgärder 9 och utskottet utgår ifrån, att 
landskapsstyrelsen noga prövat och funnit ett tillräckligt behov av en 
utvecklingsdelegation med ett så vitt arbetsfält. 

Utskottet förutsätter att den föreslagna utvecklingssekreteraren skall 
ha goda insikter i nationalekonomi sa1nt dessutom praktiska erfarenheter 
av samhällsplanering och ekonomi. 

Med beaktande av de uttalanden son gjordes i remissdebatten och de 
synpunkter lantrådet frwrrställde har utskottet funnit skäl föreligga att 
föreslå att det i § 15 föreslagna kreditbeloppet för vilket borgen får 
ställas skulle höjas till 2.000.000 mark. 

Utskottet önskar förtydliga stadgandet i 21 § om kommunernas skyldighet 
att deltaga i kostnaderna för upprätthållandet av Ålands Yrkesskola så 
att därav klart fran1går, att ändringen gäller endast de i yrkesskolan del
aktiga landskorw.::mnerna. I sagda paragrafs 3 E!Om. 011talas 11 skolornas ut
vidgning", raen utskottet föreslår att uttrycket ändras till n skolans ut
vidgningH enär ju fråga är orn endast en skola. 

Med hänvisning till det ovannämnda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget Llåtte antaga lagför
slaget, dock sålunda att 15 § och 2i § er
håller följande lydelse: 

15 §. 
Med stöd av 10 § given landskapsborgen må sru:;itidigt gälla för kredi

ter till,ett nolilinellt varde av sru:cimanlagt högst 2.000.000 mark. Beloppet 
av dessa krediter beräknas enligt den av Finlands Bank för valutan i fråga 
fastställda officiella försäljningskurs sow gällde vid den tidpunkt då 
borgen beviljades. 
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21 §. 
avvikelse från vad i 14 § landskapslagen den 12 april 1962 om l 

yrkesundervisning är stadgat om kommunernas skyldighet att deltaga i 
kostnaderna för upprätthållande av Ålands yrkesskola och om den mellan
kommunala fördelningen av landskom._munernas kostnadsandel , må på basen 

av platsandelar en uppdelning ske mellan delägarkommuner, som hör till 
bärkraftsklass 1-2, samt de övriga skolande1a.ktiga landskommunerna.Den 
sålunda uträknade andelen för de sistnäi;.mda kommunerna fördelas på sätt [ 
i nämnda 14 § stadgas. Kostnadsandelen för de förstnämnda kommunerna ned
sättes till 15 procent, varefter återstoden fördelas mellan kommunerna 
enligt sagda 14 §. Bestämmandet av bärkraftsklassen sker enligt rikets 

lag om bärkraftsklassificering av koillfilunerna (FFS 665/67). I fall kommu
nens bärkraftsklass enligt stadgandena i sistsagda lag på den grund, att 

av skärgårdsförhållanden eller med dem jämförliga orsaker föranledd spridd 
bebyggelse utgör en för kommunens ekonomi väsentligt betungande faktor, 
enligt prövning sänkts 9 må kommunen beviljas nedsättning på motsvarande 
sätt . 

Under åren 1970- 1975 är kommunerna icke skyldiga att till landskapet 
er lägga av ingångna överenskommelser förutsatta grundläggningskostnader 
för utvidgning av Ålands yrkesskola. 

Ko1mnunerna skall, r äknat från den 1 januari 1976, i enlighet med stad
gandena i landskapslagen om yrkesundervisning och på dem grundade överens
kommelser deltaga i kostnaderna för inrättande och upprätthållande av Å
lands yrkesskola. Denna skyldighet för ko1m:nunerna må 9 om skolans utvidg
ning skett genom inrättande av permanenta sidoavdelningar, med kommuner
nas samtycke genomföras även så, att sidoavdelningarna överlåtes till i 

Ålands yrkesskola delaktiga kommuner, mot en ersättning, som motsvarar 
kommunernas andel av kostnaderna för deras inrättande. Kostnaderna för 
tillfälliga utvidgningar av Ålands yrkesskola bestrides av landskapet. 

Mariehamn, den 18 mars · l970. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Q~~k/ 
Valter Nordas 

ordförande 

·-u- - ~ 
./ . Bja~""f:e Olo~s~. -

sekreterare. 
Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Ha1:ibrudd 11 Olof Jansson och Olof 
Lindström samt suppleanten Börje Hagström (delvis) . 


