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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 14/1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till första 

tillägg tlll ordinarie ärsstaten för 

landskapet Åland under är 1990. 

Landstinget har den 25 april 1990 inbegärt finansutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, landskapssty

relseledamoten Göran Bengtz, finanschefen Dan E. Eriksson, överinspektören Göran 

Frantzen, landskapsforstmästaren Paul Holmfors samt ekonomichefen vid Ålands 

centralsjukhus Agneta Mannberg-Jansson, får med anledning härav anföra följande. 

Allmän motivering 

I framställningens allmänna motivering redogör landskapsstyrelsen för den donation 

landskapet Åland och Mariehamns stad gemensamt fått mottaga avseende den 

Eriksonska gården i Mariehamn. Utskottet finner anledning uttala sin uppskattning 

över donators initiativ vilket medför att fastigheten, som representerar ett 

väsentligt åländskt kulturarv, efter iståndsättande kommer att kunna bevaras i ett 

tämligen ursprungligt skick på ett sätt som även tiHvaratar de traditioner med 

vilka fastigheten är förknippad. 

Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen och staden gemensamt uppgör ett 

tillräckligt specificerat samarbetsavtal angående fastighetens utnyttjande och 

skötsel samt om hur kostnaderna fördelas såväl avseende driften som underhållet 

av fastigheten och trädgårdsanläggnlngarna. 

DetaJjmotivering 

UTGIFTER 

25 Ht. 10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

25.10.88 Tecknande av aktier (R) 

Landskapsstyrelsen föreslår ett anslag om 450.000 mark för tecknande 

av aktier i ett fastighetsaktiebolag vars övriga delägare skulle vara 

Fastighets Ab Marstad och Ålands folkhälsoförbund. Enligt föreliggande 

planer skulle sjukhuset komma att disponera åtta lägenheter i fastighe-
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ten, två om tre rum och kök samt sex om två rum och kök. Utskottet 

har erfarit att tillgång till bostäder är ett oundgängligt villkor för att 

klara personalsituationen vid centralsjukhuset. Läget försvåras dess

utom av att bostäderna i det befintliga personalbostadshuset är i starkt 

behov av renovering och modernisering samt av att ett antal mindre 

bostäder (enkelrum) kommer att bortfalla i samband med en aktuell 

omdisposition av den s.k. epidemibyggnaden. 

Enligt vad utskottet erfarit möjliggör bestämmelserna i 26 § landskaps

lagen om bostadsproduktion och 16 kap. hyreslagen att de ifrågavarande 

bostäderna används som personalbostäder under förutsättning att 

bostacl~lagstif tningens inkomstgränser beaktas och det i förhållande till 

vanliga hyresbostäder något mera begränsade uppsägningsskyddet iakt

tas. 

Utskottet noterar att kommunernas yttrande i ärendet inte inhämtats i 

och med att ärendet krävt brådskande beredning. 

26 Ht. 27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.51 Understöd åt stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum r.s. 

Det föreslagna anslaget avser museets andel av installationen av ett 

automatiskt brandalarmsystem. Alarmet, som ansluts till alarmcentra

len, kompletterar tidigare installerat inbrottsalarm. Utskottet har in

hämtat att hyresavtalet mellan Ålands Nautical Club och museet 

förutsätter :::itt museistiftelsen ansvarar för kostnaderna för de utrym

men den förfogar över. Till övriga delar bekostas alarmanläggningen av 

fastighetsägaren. 

27 Ht. 02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27 .02.88 Aktieteckning i bolag (R) 

Utskottet konstaterar att anslaget enligt motiveringen i ordinarie 

ärsstaten för 1990 är avsett för aktieteckning "··· främst i företag som 

förädlar åländska produkter, i företag för utveckling av turismen, 

särskilt i skärgårdsområden och i bolag för anskaffande av industrihus." 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens föreliggande förslag, dock under 

förutsättning att övriga aktieägare i Ålands utvecklings Ab deltar i 

nyemissionen i förhållande till sitt ursprungliga aktieinnehav med de 

begränsningar bestämmelserna om bankers aktieinnehav stipulerar. 
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Ledamöterna Lindbom och Olofsson har anmält avvikande åsikt och 

anser att framställningen borde ha omfattats i dess ursprungliga lydel-

se. 

25. TURISMEN 

27 .25.84 Lån för anskaffande av segelfartyg för turisttrafik (R) 

Utskottet tillstyrker förslaget om anslag om 3.500.000 mark för att 

utges som lån för segelfartygsprojektet "Linden" och har erfarit att 

staten ekonomiskt stött såväl byggande av fartyget "Jacobstads Wapen" 

som den fortsatta ångfartygstrafiken i insjöområdena. De sistnämnda 

projekten har ansetts ha betydelse såväl för turismen som för bevarande 

av särskilda kulturhistoriska traditioner vilket enligt utskottet är 

tillämpligt även på projekt "Linden". 

28 Ht. 18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.28.21 Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag. 

Ordföranden Lindfors har anmält avvikande åsikt med hänvisning till att 

landstinget vid behandlingen av ordinarie årsstaten för 1990 underströk 

"··· vikten av att de totala kostnaderna för år 1990 inte får överstiga 

det nu upptagna anslaget." 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt 

Mariehamn den 26 april 1990 

att Landstinget antar förslaget till 

första tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1990. 

På finansutskottets vägnar; 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom och Olofsson. 


