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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 1I1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Aland under år 

1990. 

Landstinget har den 23 november 1989 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, landskapsstyrelseledamöterna 

Göran Bengtz och Holger Eriksson, finanschefen Dan E. Eriksson, avdelningschefen 

Olof Erland, chefläkaren Anders Fagerlund, vicelantrådet May Flodin, landstings

sekreteraren Lars Ingmar Johansson, bostadslåneinspektören Björn Karlsson, ord

föranden i skärgårdsnämnden Reino Kiviö, t.f. kanslichefen Peter Lindbäck, social

chef en Bengt Linde, överingenjören Anders Lindholm och landskapsstyrelseledamo

ten Magnus Lundberg. 

Dessutom har utskottet hört följande av de berörda parterna i det s.k. Lång

bergsödasavtalen, markägarna Per-Alf Karlsson, Rafael Mattsson, Klas Mörn, Karl

Erik Sandell och Torvald Söderlund. 

Utskottet har besökt De Gamlas Hem i Jomala och därvid hört styrelseordföranden 

Ola Gottberg, ekonomichefen Solveig Jansson och föreståndaren Lea Asgård, 

museibyrån och därvid hört utbildningschefen Sten-Erik Abrahamsson, landskaps

antikvarien Stig Dreijer och antikvarien i arkeologi Marita Karlsson samt ytterliga

re hört landskapsstyrelseledamoten Holger Eriksson. Slutligen har utskottet besökt 

Alands hotell- och restaurangskolas nya byggnad och därvid hört skolans rektor 

Diana Axen. 

Utskottet har till sitt förfogande haft de olika förvaltningsenheternas budgetäskan

den som utgör grund vid utarbetande av landskapsstyrelsens framställning. 

Finansutskottet har beslutat avstå från att inbegära kulturutskottets utlåtande vad 

beträffar de under utbildningsavdelningens förvaltningsområde ingående momenten. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Finansutskottets förslag innebär en sammanlagd minskning om 536.000 mark. I 

detaljmotiveringen redogörs närmare för utskottets ställningstaganden, där också 
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ökning respektive minskning angivits vid varje moment som innebär ändring 

jämförelse med landskapsstyrelsens framställning. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 

1990 under kapitel 27.30. införs ett nytt anslag om 60.000 mark för information om 

avgasrenade fordon. (Mot.nr 32/ 1989-90). 

Vtm Karl-Gunnar Fagerholms m.f 1. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 

1990 under kapitlet 26.13. införs ett nytt anslag om 50.000 mark för att utges som 

stipendium åt ungdomar från Ösel för yrkesutbildning på Åland. (Mot.nr 33/ 1989-

90). 

L tm Bert Häggbloms finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1990 

under moment 27.25.83 Amorteringslån för turismens främjande höjs med 1.000.000 

mark. (Mot.nr 34/ 1989-90). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1990 

under moment 26.24.51 Landskapsandel och -understöd för medborgar- och arbetar

instituts driftskostnader höjs med 300.000 mark (Mot.nr 35/ 1989-90). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1990 

under moment 26.24.52 Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet höjs med 

100.000 mark. (Mot.nr 36/ 1989-90 ). 

L tm Pekka Tuominens m.fl. finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 

1990 under moment 26.27.56 Nordiskt kulturutbyte höjs med 20.000 mark för 

renovering av lokaler samt inköp av inventarier. (Mot.nr 37I1989-90). 

L tm Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1990 införs 

ett nytt anslag om 150.000 mark som bidrag till fackliga takorganisationer och 

förhandlingsorgan. (Mot.nr 38/ 1989-90). 

L tm Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1990 under 

28 Ht införs ett nytt anslag om 100.000 mark för helikopterlandningsplats vid 

Ålands centralsjukhus. (Mot.nr 39/1989-90). 
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L t1 Christina Hedman-Jaakkolas m.fl. finansmotion om att anslaget i ordinarie 

årsstaten för 1990 under moment 25.21.30 Landskapsandelar för kommunal miljö

hälsovård höjs med 12.500 mark för att möjliggöra anställning av en hälsoinspektör 

med hälsoteknikerexamen. (Mot.nr l/.O/ 1989-90). 

L tl Gunnevi Nordmans m.fl. finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 

1990 under moment 25.06.31 Landskapsandel till kommunerna och privata samfund 

för anläggningskostnader för sociala tjänster höjs med 1.000.000 mark för att 

påbörja renovering och utbyggnad av De Gamlas Hem. (Mot.nr l/.1/1989-90). 

Ltl Mirjam Öbergs m.fl. finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1990 

under moment 26.27 .50 p. 30 höjs med 170.000 mark för Ålands barn- och 

ungdomsteaterklubbs fortsatta verksamhet. (Mot.nr l/.2/ 1989-90). 

L tm Bert Häggbloms finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 1990 

under moment 23.08.22 Utrustning höjs med 60.000 mark för inköp av lagböcker åt 

polismännen. (Mot.nr l/.3/ 1989-90). 

L tl Gunnevi Nordmans m.fl. finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten för 

1990 under moment 26.34-.23 Restaureringsarbeten höjs med 150.000 mark för 

planering och projektering av magasinsbyggnaderna i Bomarsund. (Mot.nr 4-4/ 1989-

90). 

Utskottet har beslutat att utan motivering avslå de motioner som inte närmare 

berörs i detaljmotiveringen. Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation 

till betänkandet. 

Allmän motivering 

Förberedelser för den nya självstyrelselagens ikraftträdande 

Förslaget till ny självstyrelselag för Åland har till dags dato inte överlämnats av 

regeringen till riksdagen. Överlämnandet torde ske inom de närmaste dagarna för 

att tidschemat skall hålla med behandling i riksdagen och landstinget så att 

ikraftträdandet kan ske snarast möjligt. 

En av de viktigaste frågorna för landskapsstyrelsen måste därför vara att sådana 

förberedelser görs att nyordningar inom ekonomi, lagstiftning och förvaltning kan 

genomföras så friktionsfritt som möjligt för berörda parter och i synnerhet för den 

åländska befolkningen. 
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Finansutskottet förutsätter sålunda att landskapsstyrelsen kommer med noggranna 

utredningar och analyser inom alla berörda områden och håller landstinget under

rättat om arbetets framåtskridande. 

Den västeuropeiska intregrationen 

Av de självstyrda områdena i Norden har Färöarna och Grönland klart deklarerat 

sin ståndpunkt och ställt sig utanför EG. På grund av geografiskt läge och ensidigt 

beroende av fiske har de välgrundade motiv för detta avståndstagande. 

Trots att autonomi begreppsmässigt innebär viss avskärmning och rätt långt gående 

ekonomiska och författningsmässiga privilegier är det självklart att Åland på grund 

av en med omgivningen integrerad ekonomi inte kan ställa sig utanför de EG

diskussioner som nu förs i Finland med intensifierad styrka. 

Det är angeläget att landskapsstyrelsen visar framförhållning och är med om att 

skapa de yttre förutsättningarna för en åländsk medverkan i integrationsprocessen. 

Uppenbarligen kommer den åländska industrin och sjöfarten oavsett vilka åtgärder 

självstyrelsemyndigheterna vidtar att även i fortsättningen engagera sig i riktning 

mot den kommande europeiska inre marknaden. Därför bör landskapet genom sin 

representation i den finländska EG-gruppen och genom representationen i Finlands 

riksdag med bestämdhet hävda den åländska positionen och försäkra sig om att 

Ålands unika och internationellt erkända särställning beaktas i de kommande 

substansförhandlingarna. 

Principen om ömsesidighet i utbytet av varor, tjänster, kapital och människor 

måste självfallet beakta självstyrelsens grundpelare. Särskilt i fråga om språket 

och jordägandet måste speciella åländska hänsyn tas. Ett oförsiktigt medgivande 

kan på sikt visa sig ödesdigert för vår nationella identitet. 

I fråga om jordbruket delar vi den uppfattning som redan har ådagalagts från 

åtminstone norsk och finländsk sida att näringen av geografiska och klimatologiska 

skäl inte i alla avseenden kan jämställas med mellaneuropeiska förhållanden. 

Beträffande den s.k. sociala dimensionen bör rätt avancerade förbehåll göras. 

Redan genomförda reformer inom arbetsliv och socialväsende måste respekteras 
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och vår miljömedvetenhet och de på grund därav ställda miljökraven borde 

överföras ti11 Mellaneuropa i syfte att åstadkomma en bättre luft- och vattenvård i 

hela Europa. 

Ett Europa med allt öppnare gränser för onekligen med sig även en del oönskade 

konsekvenser. Även framdeles är det viktigt med en sådan beredskap att smitto

samma sjukdomar, droger, växt- och djursjukdomar inte ges fri passage. 

Landskapsstyrelsen bör aktivt beakta dessa aspekter och fortlöpande hålla lands

tinget underrättat om varje steg som på ett avgörande sätt för Åland närmare ett 

integrerat Europa. 

Organisationsutvecklingen 

Museibyrån 

Finansutskottet har i samband med behandlingen av årsstaten för år 1990 särskilt 

bekantat sig med museibyrån. Landskapsstyrelsen har valt att inom ramen för 

organisationsutvecklingen som sitt andra delprojekt ägna särskild uppmärksamhet 

åt museibyrån. Vid kansli-, arkeologiska- och etnologiska sektionen vid museibyrån 

finns idag l f./. personer med ordinarie anställning, fem tillfälliga och fyra med 

arbetsavtal. Under sommaren finns dessutom ca 20 tillfälligt anställda och tre 

vikarier. Inom sektionen för Kastelholms och Bomarsunds fornminnesområden finns 

tolv personer med ordinarie anställning, två tillfälliga och åtta med arbetsavtal. 

Under sommaren finns dessutom fem tillfälligt anställda och fyra med arbetsavtal. 

Vid museisektionen, som består av Ålands museum och Ålands konstmuseum, finns 

tio personer med ordinarie anställning och dessutom under sommaren tre tillfälligt 

anställda. Den verksamhet som bedrivs vid museibyrån har haft och kommer att ha 

stor betydelse för det åländska samhället. Den åländska kulturen är en av 

hörnstenarna i självstyrelsen och berättigar i sig till att betydande resurser avsätts 

för museibyråns verksamhet. Som en upplysning i sammanhanget kan nämnas att 

det enligt uppskattning på Åland finns ca lf./..000 fornminnen medan det i riket finns 

ca 9.000. Nu anser dock finansutskottet att verksamheten bör bli föremål för en 

omfattande genomgång varvid det skall klargöras vad som är mest angeläget att 

ägna sig åt och vad man särskilt vill inrikta sig på för att ambitionsnivån på så sätt 

skall kunna fastställas. Finansutskottet anser det inte möjligt att ytterligare 

utvidga verksamheten och inte heller att det finns utrymme för att anställa fler 

personer vid museibyrån. 



- 6 -

Utskottet har i likhet med landskapsstyrelsen kunnat konstatera att det råder 

oklarheter om ansvarsfördelningen och om arbetsfördelningen samt att det finns 

samarbetssvårigheter mellan de olika sektionerna. Landskapsstyrelsen konstaterar i 

framställningen att för museibyråns del är det stora problemet att ambitioner och 

resurser ofta är oförenliga och att detta skapar störningar i verksamheten samt att 

det nu är viktigt att precisera ansvarsområdena och skapa smidiga former för 

samverkan inom byrån. Finansutskottet delar helt landskapsstyrelsens åsikt i frågan 

och fäster särskild vikt vid att man genom organisationsutvecklingens genomgång 

klarlägger ledningens roll, ansvar och befogenheter. 

Beträffande museibyråns internationella forskningskontakter anser finansutskottet 

att dessa visserligen är angelägna men att man måste beakta att Åland är litet i 

sammanhanget och att det är omöjligt för landskapet att inleda samarbete med alla 

de parter som eventuellt så skulle önska. Finansutskottet anser därför att musei

byrån bör iaktta en strikt återhållsamhet och inskränka vissa utbyten för att enbart 

vidmakthålla de viktigaste internationella kontakterna. 

Utskottet har vidare konstaterat att det råder stor osäkerhet om fångvårdskolonins 

vid Kastelholm fortsatta verksamhet. Det arbete som kolonin utför är värdefullt 

för landskapet och finansutskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen för 

fortsatta förhandlingar om möjligheten att fångvårdskolonin fortsätter sin verk

samhet i landskapet. 

Utskottet vill slutligen framhålla att man helt delar landskapsstyrelsens uppfatt

ning om organisationsutvecklingen inom museibyrån och att man på allt sätt vill 

understryka vikten av att den genomgång som nu beskrivs i framställningen leder 

till konkreta resultat. 

De Gamlas Hem 

De Gamlas Hem i Jomala administreras av ett kommunalförbund bestående av de 

15 åländska landskommunerna. De Gamlas Hem blev klart år 1961. Vårdinrätt

ningen har idag 67 patientplatser och en vårdpersonal bestående av totalt ca lt7 

personer. Eftersom De Gamlas Hem inte genomgått någon grundlig renovering 

sedan det byggdes är det i stort behov av en sådan renovering. Det motsvarar inte 

de krav som kan ställas på modern åldringsvård. Som exempel kan nämnas att 

handikappanpassningen är nästan obefintlig och att det finns alltför många patien

ter i för små rum. Särskilt stora är problemen på sjukavdelningen. Likaså är 

köksavdelningen synnerligen nedsliten. 
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Utskottet har tagit del av de planer för renoveringen som kommunalförbundets 

styrelse låtit utarbeta och härvid kunnat konstatera att avsikten är att offert ska11 

kunna inbegäras under är 1990 och kontrakt skall skrivas samma år medan själva 

byggandet troligen kommer igång först under år 1991. 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen under moment 25.06.31. 

Detaljmotivering 

INKOMSTER 

12 Avd. 28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

12.28.03. Tekniska byråns inkomster 

3. Försäljning av tonnage 

Finansutskottet anser att landskapsstyrelsen i första hand kan avyttra 

ms Tre Måsar och i andra hand ms Kökar och förutsätter därvid att 

försäljningarna av tonnage noggrant övervägs så att försämringar i 

trafiken inte förorsakas. 

Minoriteten (viceordföranden Sundblom och ledamoten Tuominen) anser 

att försäljningen av tonnage enbart skall gä11a ms Tre Måsar. 

14 avd. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03 Förskott på statsanslag för skattefinansie11 utjämning (- 536.000) 

De av utskottet på utgiftssidan föreslagna ändringarna har på inkomst

sidan under detta moment justerats med beaktande härav. 

UTGIFTER 

21 Ht. 03, LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

21.03.23 Ti11 landstingsgruppernas disposition för kansliändamål(+ 24.000) 

Finansutskottet har beslutat höja anslaget med 24.000 mark. 

Finansutskottet har vidare beslutat föreslå att anslaget ska11 fördelas så 

att den fasta andelen för varje landstingsgrupp blir 17.750 
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mark i enlighet med framställningen medan andelen per mandat höjs till 

9.700 mark samt att uppmana kanslikommissionen att ändra reglerna 

för fördelningen så att de överensstämmer med de nya fördelningsregler 

som gäller för understödjande av politisk verksamhet (Ls framst.nr 

10/ 1989-90, moment 23.20.50). 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

22 Ht. 02. LAGBEREDNINGEN 

22.02.01 Av löningar (F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.0l Avlöningar (F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

22.05.25 Utredningar i samband med den internationella integrationsutvecklingen 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

22.05.28 Dispositionsmedel 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

23 Ht. 10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

23.10.50 Understöd för facklig information (F) (Momentet nytt) 
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Ltm Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion nr 38/1989""90 

Finansutskottet föreslår att motionen förkastas. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

23.20.13 Reparationer av fastigheter 

L tm Pekka Tuominens m.fl. finansmotion nr 37I1989-90 

Finansutskottet föreslår att motionen förkastas. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.83 Bostadslån (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

23.25.27 Landskapsalarmcentralens drift (F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och ledamoten 

Tuominen) anser att anslaget borde ha höjts till 842.000 mark för att 

möjliggöra inrättandet av en alarmmästartjänst vid landskapsalarm

centralen. 

25 HT. 06. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

25.06.30 Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för sociala tjänster 

(F) 
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Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt eftersom han anser 

att landskapsstyrelsen vid godkännande av nya tjänster borde prioritera 

de kommuner som har det största behovet av tjänster. 

25.06.31 Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggnings

kostnader för sociala tjänster (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Viceordföranden Sundblom har anmält avvikande åsikt eftersom han 

anser att frågan om behovet av vårdplatser vid De Gamlas Hem inte är 

tillräckligt utredd och prövad för att en högsta summa för landskaps

andelarna skall kunna fastslås redan i det här skedet. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

L tl Gunnevi Nordmans m.f 1. finansmotion nr 4-1I1989-90 

I motionen föreslås att ett anslag om 1 miljon mark skulle upptas för 

att renoveringen och utbyggnaden av De Gamlas Hem skulle kunna 

påbörjas under år 1990. Det har vid frågans behandling framkommit att 

planerna inte framskridit så långt att det finns behov av ett anslag 

under år 1990. Om det senare under året skulle visa sig finnas 

förutsättningar för att påbörja arbetet konstaterar utskottet att det 

finns möjlighet för landskapsstyrelsen att föra ärendet till landstinget i 

tilläggsbudget. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

25. l 0.28 Till sjukhusstyrelsens disposition 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 
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Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

25.10.79 Anläggande av helikopterlandningsfält (Momentet nytt) 

L tm Lasse Wiklöfs m.f 1. finansmotion nr 39I1989-90 

I motionen föreslås att ett anslag om 100.000 mark skulle upptas för 

byggande av en helikopterlandningsplats vid Ålands centralsjukhus. 

Utskottet har erfarit att ärendet behandlats i samband med diskussio

nerna kring frågan om en utbyggnad av operationsenheten och anser 

därför att sjukhusstyrelsen bör bereda saken i samband med att man tar 

slutlig ställning till utbyggnadsplanerna och kommande trafikomlägg

ningar så att ärendet därefter kan föras till landskapsstyrelsen. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

14.FOLKHÄLSOARBETET 

25.14.34 Landskapsandel till kommunerna för folkhälsoarbetets driftskostnader 

(F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

26 Ht. 06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

26.06.01 Avlöningar (F) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

26.06.76 Verkstadsbyggnad (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 
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Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

11. ALANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26.11.22 Arbetsverksamhet (F) 

Den under momentet avsedda arbetsverksamheten har varit föremål 

för diskussion under den senaste tiden. Utskottet har besökt Alands 

hotell- och restaurangskola och bekantat sig med den nya skolbyggna

den, som befunnits vara ändamålsenlig. 

Genom flyttningen till den nya byggnaden kom skolan som saknar egen 

restaurang att förlora kontakten med det dagliga arbetet i en restau

rang. I sammanhanget kan nämnas att i r~ket finns 13 hotell- och 

restaurangskolor vilka samtliga har restauranger som är öppna för 

allmänheten. För att kunna få möjlighet att följa en beställning från 

början till slut och inte enbart medverka vid genomförandet av ett enda 

eller några få arbetsmoment är de beställningsuppdrag som idag utförs 

åt utomstående nödvändiga. Det är för närvarande fråga om ett drygt 

tiotal sådana beställningar per år och någon marknadsföring sker inte. 

Det är utskottets uppfattning att om skolans behov av praktik skall 

kunna tillgodoses bör verksamheten få fortsätta enligt nuvarande mo

dell. 

13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNINGEN 

26.13.62 Stipendier till elever från Ösel (Momentet nytt) 

Vtm Karl-Gunnar Fagerholms m.fl. finansmotion nr 33/ 1989-90 

I motionen föreslås att 50.000 mark upptas för att kunna utges som 

stipendium till elever från Ösel för att därigenom möjliggöra studier i 

landskapets yrkesinrättningar. I syfte att möjliggöra för elever som inte 

får studiestöd eller studiesociala förmåner från sina respektive hemlän

der att studera vid yrkesskolor i Finland har undervisningsministeriet i 

september 1989 beslutat att efter prövning skall ökade studiesociala 

förmåner kunna beviljas sådana studerande. Finansutskottet anser denna 

stödform mer ändamålsenlig än att uppta medel för direkta stipendier 

och föreslår därför att landskapsstyrelsen skulle undersöka möjligheten 

att på samma grunder som undervisningsministeriet och yrkesutbild-
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ningsstyrelsen riket utge bidrag till studerande för i motionen avsett 

ändamål. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

23.GRUNDSKOLVÄSENDET 

26.23.25 Understöd för lägerskolverksamhet 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

26.23.32 Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

26.24.51 Landskapsandel och -understöd för medborgar- och arbetarinstituts 

driftskostnader (F) 

Ltl Barbro Sundbacks finansmotion nr 35/1989-90 

Finansutskottet föreslår att motionen förkastas. 

Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt efter som han anser 

att motionen borde ha godkänts. 

26.24.52 Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (F) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 36/ 1989-90 

Finansutskottet föreslår att motionen förkastas. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 
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27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27 .50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt kultu

rella organisationer(R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat _skriftlig reservation till betänkandet. 

30. Till landskapsstyrelsens disposition 

L tl Mirjam Öbergs m.fl. finansmotion nr 4-2/ 1989-90 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 170.000 mark för 

bidrag till Alands barn- och ungdomsteaterklubbs verksamhet. I motio

nen avsedd teaterverksamhet förekommer i stor utsträckning inom 

ramen för skolornas arbete. I den mån så inte sker har Alands 

ungdomsförbund beredskap att ta över den verksamhet som Alands 

barn- och teaterklubb hittills bedrivit. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Mot beslutet har viceordföranden Sundblom anmält avvikande åsikt 

eftersom han anser att motionen borde ha godkänts. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

26.27 .56 Nordiskt kulturutbyte 

L tm Pekka Tuominens m.fl. finansmotion nr 37I1989-90 

Finansmotion nr 37 är i sakligt hänseende att hänföra till moment 

26.20.13 och har behandlats i det sammahanget. 

34-. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRADE 

26.34-.23 Restaureringsarbeten 

L tl Gunnevi Nordmans m.fl. finansmotion nr 4-4-/ 1989-90 

I motionen föreslås att 150.000 mark skulle upptas för planering och 

projektering av magasinsbyggnaderna i Bomarsund. Finansutskottet an-
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ser det inte vara ändamålsenligt att uppta medel för ändamålet utan att 

ärendet grundligt beretts. Delegationen för Bomarsunds och Kastel

holms fornminnesområde bör därför behandla frågan i samband med att 

delgeneralplan uppgörs. 

Med hänvisning till det anförda förslås att motionen förkastas. 

27 Ht. 02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27 .02.f./.9 Näringsstöd (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

27 .02.83 Investeringslån (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

27 .02.88 Aktieteckning i bolag (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

30. MILJÖ V ARDEN 

27.30.31 Landskapsunderstöd för upprättande av friluftsleder och för anskaffning 

av rekreationsområden 

Finansutskottet har inte funnit skäl att uppta något anslag för upprät

tande av friluftsleder och för anskaffning av rekreationsområden. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

27 .30.f./.l Premier för dödande av rovdjur (F) (+ 100.000) 

För erläggande av rovdjurspremier för gråtrut och vildmink föreslår 

utskottet att ett anslag om 100.000 mark upptas under momentet. 
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Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

27 .30.44 Understöd åt vissa föreningar 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

27 .30.88 Inköp av jordområden för naturvårdsändamål (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

28 Ht. 02. VÄGAR 

28.02.31 Landskapsunderstöd för underhåll av kommunalvägar(F) 

Med tanke på det kommande byggandet av en bro till Isaksö förutsätter 

finansutskottet att den där aktuella vaktstugan blir av transportabel 

modell och därigenom av mer tillfällig art och till en lägre kostnad. 

28.02.35 Landskapsandel för underhåll av gator (F) (-660.000) 

Under momentet har felaktigen upptagits ett anslag för underhåll av 

gator. Medlen för ändamålet ingår dock i det anslag som upptas under 

moment 24.02.31 Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) varför 

förevarande anslag föreslås utgå. 

28.02.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (R) 

Finansutskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Eftersom en summa fallit bort i den i framställningen ingående redogö

relsen över fördelningen av anslaget återges tabellen här i sin helhet: 
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Redan beviljat 

rnk 

11.300 .000 

2 .740 .000 

Föreslås 

rnk 

2.500.000 

1. 400. 000 

1.500 .000 

2.800.000 

8.200.000 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (R) 

Total kostnad 

rnk 

13.800.000 

4.340.000 

Utskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

framlagda förslaget till anslag. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Utskottet har inte heller i övrigt funnit skäl att ändra det av landskaps

styrelsen framlagda förslaget. 

Minoriteten (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföranden Sund

blom) anser att utskottet borde ha påpekat att det för Torsholma-Lilla 

Hummelholm redan beviljade anslaget om 1.700.000 mark skulle använ

das under år 1990. 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21. Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

I framställningen sägs att landskapsstyrelsen anser att årskostnadsnivån 

för trafiken kan uppgå till högst 1.500.000 mark. Utskottet vill i det här 

sammanhanget understryka vikten av att de totala kostnaderna för år 

1990 inte får överstiga det nu upptagna anslaget. 

Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt eftersom han anser 

att framställningen borde ha godkänts oförändrad. 



) 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

FINANSIERINGSINKOMSTER 

att Landstinget godkänner landskaps

styrelsens förslag till ordinarie årsstat 

för landskapet· Åland under år 1990 

med följande ändringar och bemyndi

gar landskapsstyrelsen att uppta för 

årsstatens genomförande erforderliga 

lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 14. 

Landskapssty

relsens förslag 

Finansut

skottets 

förslag 

575.242.900 574.706.900 

AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 575.242.900 574.706.900 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 575.192.900 574.656.900 

Inkomsternas totalbelopp 677 .143.200 676.607.200 

UTGIFTER 

Huvudtitel 21 

21. LANDSTINGET 6.200.500 

736.700 

6.224.500 

760.700 03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

23. Till landstingsgruppernas disposition för 

kansliändamål 373.500 397.500 
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Huvudtitel 27 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

30. MILJÖ VÄRDEN 

4-1. Premier för dödande av rovdjur (F) 

Huvudtitel 28 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

02. VÄGAR 

35. Landskapsandel för underhåll av gator (F) 

Utgifternas totalbelopp 

109.053.700 

l. 04-8. 000 

116.539.100 

34-.290.000 

660.000 

677 .14-3.200 

109.153.700 

1.14-8 .000 

100.000 

115.879.100 

33.630.000 

676.607.200 

Marie hamn den 14- december 198 9 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

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

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 



RESERVATION 

Allmänt 

Den ekonomisk-politiska utgångspunkten för statsförslaget för 1990 är att en 

långsammare expansion i den inhemska efterfrågan är en cenral förutsättning för 

att inflationen skall kunna dämpas och för att underskottet i bytesbalansen skall 

minska. Genom en politik som syftar till att minska underskottet i bytesbalansen 

och dämpa inflationen försöker man begränsa efterfrågan. Resultat eftersträvar 

man bl.a. genom räntehöjningar och en stram offentlig utgiftspolitik. 

För att åstadkomma denna efterfrågedämpande politik har statsförslaget uppgjorts 

så att konsumtionsutgifterna minskar med 2 procent och investeringarna med 41 

procent jämfört med budgeten för 1989. I landskapets budgetförslag ökar konsum

tionsutgif tema däremot med ca 9 procent medan investeringsutgif tema ökar med 

hela 44 procent. 

Man kan alltså lungt påstå att "regeringen Erikssons" finanspolitik är klart 

inflationspådrivande och vidare osolidarisk med den finans- och penningpolitik man 

försöker eftersträva i landet som helhet. Den åländska regeringslinjen är också 

osolidarisk med den återhållsamma helhetslösning man som bäst eftersträvar på 

arbetsmarknaden. 

U tskottsbehandlingen 

Beslutet att avstå från att inbegära kulturutskottets utlåtande beträffande kapitel 

26.27. är inte ändamålsenligt. Med beaktande av den sakkunskap utskottet besitter 

inom sagda sakområde borde utskottet även i år ha begärt utlåtande av 

specialuskottet. Landskapsstyrelsen kunde även överväga att minska kapitlets 

detaljrikedom vid den framtida budgeteringen varvid behovet av sakkunnigutlåtan

de skulle upphöra. 

Beslutet att utan motivering avslå finansmotioner kan inte anses vara förenligt 

med god parlamentarisk sed. 

Eftersom finansmotioner är ett viktigt parlamentariskt medel för oppositionen 

vittnar en dylik praxis om likgiltighet och vidare om en viss grad av maktfullmom

lighet som inte är att rekommendera i växelspelet mellan majoritet och opposition. 

21.03.23. Till landstingsgruppernas disposition för kansliändamål (+ 24.000) 

Vi har omfattat höjningen av anslaget men anser fortsättningsvis att 



22.02.01. 

22.05.01 

22.05.25 
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en del av förhöjningen borde använts även till en höjning av den fasta 

andelen för varje landstingsgrupp. 

Att fördela höjningen enbart per mandat gynnar relativt sett mera de 

största grupperna och är en metod som tidigare enbart förfäktats av 

centerns representanter. 

Vidare ändrar majoriteten nu fördelningsgrunderna mellan mandaten 

på ett flagrant sätt för att avvikande från principerna i den tidigare 

fördelningen gynna regeringsblocket. De av landstinget tidigare 

tillämpade fördelningsgrunderna har varit i konformitet med rikets 

partilag (FFS 10/69). 

Jämför även fördelningsreglerna för understödjande av politisk verk

samhet och politisk information. (Ls framst.nr 10/ 1989-90 moment 

23.20.50 och 23.20.51). 

Avlöningar (F) 

Tillägg till motiveringen: 

Sådana sakkunniga som avses i motiveringen kan dock ej vara 

landstings män efter som de enligt LL om tjänstledighet för uppdrag 

som landstingsman eller ledamot av landskapsstyrelsen (69/87) skall 

vara tjänstlediga under den tid uppdraget varar. Utnyttjandet av 

landstingsmän i ovan nämnt avseende är stridande mot landskapsla

gens anda och mening. 

Avlöningar (F) 

Tillägg till motiveringen: 

Projektledaren skall bl.a. utarbeta förslag till en centraliserad miljö

vårdsförvaltning som bör innebära inrättandet av en särskild avdel

ning för det fortsatta miljövårdsarbetet. 

Utredningar i samband med den internationella integrationsutveck

lingen (+ 25.000) 

Föreslås en höjning av anslaget med 25.000 mark. 

Tillägg till motiveringen: 
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För att möjliggöra en så bred uppföljning av integrationsutvecklingen 

som möjligt och för att bereda oppositionen möjlighet till medverkan 

har landskapsstyrelsen för avsikt att tillsätta en parlamentarisk 

referensgrupp. Höjningen motiveras dels av referensgruppen och dels 

av ökad ambitionsnivå. 

Dispositionsmedel (- 20.000) 

Anslaget sänks med 20.000 mark. 

Tillägg till motiveringen: 

Finansutskottet anser att landskapsstyrelsen under året bör genom

föra en utvärdering av sina representationsrutiner för att på det 

sättet uppnå minskning av utgiftsökningen. 

Understöd för facklig information (F) (+ 150.000) 

Momentet nytt. 

Med hänvisning till ltm Wiklöfs finansmotion nr 38/ 198 9-90 föreslås 

ett anslag om 150.000 mark. 

För att öka jämlikheten mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisa

tionerna föreslås upptagande av ett anslag. Anslaget skulle i första 

hand beviljas de förhandlingsorganisationer som i enlighet med LL om 

tjänstekollektivavtal (22/78) är parter inom den offentliga sektorn i 

landskapet. Landskapsstyrelsen bör i framtiden även utvidga stödet 

till arbetstagarorganisationerna inom en privata sektorn. 

Reparationer av fastigheter 

Tillägg till motiveringen: 

Med hänvisning till ltm Tuominens finansmotion nr 37I1989-90 före

slås att anslaget får användas till renovering av Nordens instituts 

hyreslokal. Landskapsstyrelsens bör genomföra renoveringen på ett 

sådant sätt att resultatet är i överensstämmelse med avtalet om 

institutets lokal och kan godtas av institutets styrelse. 
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Bostadslån (R) 

Tillägg till motiveringen: 

Med tanke pä det höga ränteläget kan man förmoda att landskaps

styrelsens höga ambitioner, när det gäller stöd till bostadsproduktion, 

inte kan förverkligas. Finansieringen av primärlån till fastställda 

ränta för bostadslånefinansierad produktion kommer att vara svårlöst 

eftersom motsvarande system inte mera tillämpas i riket. 

Enligt gällande lagstiftning är det möjligt att bevilja 60-70 procent i 

bostadslån. Primärlåneandelen varierar beroende på eget satsat kapi

tal som enligt nuvarande system ansetts ligga runt 10 procent. 

För att garantera finansieringen av de projekt som upptas under detta 

moment bör landstinget fatta beslut om att social bostadsproduktion 

av hyreshus beviljas bostadslån till 95 procentav de fastställda 

kostnaderna. 

Detta är nödvändigt för att garantera denna typ av produktion samma 

villkor som i riket. Förslaget förutsätter en ändring av LL om stöd 

för bostadsproduktion (14/82). 

Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anlägg

ningskostnader för sociala tjänster (R) 

Ändring och tillägg till första stycket till motiveringen enligt följan-

de: 

Föreslås att landskapsstyrelsen under är 1990 skulle få godkänna nya 

projekt som berättigande till landskapsandel så att landskapsandelar

na för dessa uppgår till högst 2.000.000 mark. Föreslås därtill att 

landskapsstyrelsen skulle få utge förhandsbesked om landskapsandelar 

för anläggningskostnader vid De Gamlas Hem så att andelarna uppgår 

till totalt högst 11,5 miljoner mark så att högst 6 miljoner mark 

utbetalas under år 199 L Landskapsstyrelsen utgår samtidigt ifrån att 

antalet värdplatser inte understiger 65. 

Till sjukhusstyrelsens disposition (- 10.000) 
' 
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Minskning av anslaget med 10.000 mark. 

Tillägg till motiveringen: 

Minskningen föranleds av att sjukhusstyrelsen inte i tillräcklig grad, 

vid budgetberedningen, beaktat givna planeringsdirektiv och yttran

den frän kommunerna. Utskottet konstaterar att av sjukhusets total

kostnader om 96,6 miljoner mark utgör avlöningar och pensioner ca 

60 miljoner mark. Utskottet som har förståelse för att trycket på 

värdlönerna är stort anser dock att höjningen av driftsutgifterna med 

11,9 procent är för höga och oskäligt kommer att belasta kommuner-

na. 

Anläggande av helikopterlandningsfält (R) (+ 100.000) 

Momentet nytt. 

Med hänvisning till ltm Wiklöfs finansmotion nr 39/1989-90 föreslås 

ett anslag om 100.000 mark för att anordna helikopterlandningsplats 

vid Ålands Centralsjukhus. 

Landskapsandel till kommunerna för folkhälsoarbetets driftskostnader 

(F) (+ 150.000) 

Föreslås höjning med 150.000 mark. 

Med hänvisning till LL om planering och landskapsstöd inom social

och hälsovården (ÅFS 63/83) och landskapets social- och hälsovärds

plan för åren 1990-1994 föreslås ett anslag om 23.650.000 mark. 

Anslaget avser slutrat för är 1989 och förskott för är 1990. 

Föreslås att 10,5 nya tjänster under är 1990 skulle få godkännas som 

berättigande till landskapsandel samt att förhandsbesked beträffande 

ytterligare 3,5 tjänster skulle kunna utges. Av tjänsteutökningen 

under är 1990 föranleds 5,5 av arbetstidsförkortningen. 

Finansutskottet anser att arbetstidsförkortningen fullt ut bör kom

penseras för att inte ytterligare belasta en hårt ansträngd personal. 
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Avlöningar (F) 

Tillägg .till motiveringarna: 

Föreslås att tjänsten gårdskarl (lk A 10) ombildas till gårdskarl

maskinskötare (lk A 10) räknat från och med den 1.1.1990. 

Verkstadstillbyggnad (R) (- 7.700.000) 

Föreslås att momentet utgår. 

Landskapsstyrelsen bör utreda behovet av ett elevinternat för elever

na i landskapets fackskolor. Internatet skall antingen administreras 

av sjömansskolan eller byggas av en särskild stiftelse med medverkan 

av Mariehamns stad. 

Verkstadsbyggnaden vars kostnadskalkyl för dagen uppgår till 9 

milj.mark kommer inte att igångsättas innan ovanstående utredning 

blivit klar. Vidare bör landskapsstyrelsen att invänta ett lämpligare 

konjunkturläge inom byggsektorn innan verkstadsutbyggnaden kan 

förverkligas. 

Understöd för lägerskolverksamhet (+ 10.000) 

Höjning av anslaget med 10.000 mark. 

För försök med s.k. naturskolverksamhet föreslås ett anslag om 

10.000 mark. 

Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) 

Tillägg till motiveringen: 

Med hänvisning till att Kyrkby högstadieskolas om- och tillbyggnad 

har beräknats kosta närmare 7 milj.mark och utrymmena för trä

ningsundervisning ca 2 milj. mark och landskapsandelarna beräknats 

upptå till ca 5 milj.mark bör landskapsstyrelsen innan landskapsande

lar beviljas detta projekt ännu undersöka i fall en del av undervis

ningen kan flyttas till lediga utrymmen i Strandnäs högstadieskola. 
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Landskapsunderstöd för studiecirkelverksamhet (F) (+ 100.000) 

Föreslås en höjning om 100.000 mark. 

Tillägg till motiveringen: 

Vidare bör även kursverksamheten ges ökat understöd. 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer (R) (+ 1.000.000) 

Föreslås en förhöjning om 1.000.000 mark. 

Anslaget under momentet om totalt 2.610.000 mark föreslås använt 

som understöd och lån enligt LL om kulturell verksamhet (39 /83) 

samt för andra understöd och stipendier som beviljas för stödjande av 

den kulturella verksamheten. 

Av ökningen om 1 milj. mark föreslås 900.000 genomgå behandling i 

kulturrådet och landskapsstyrelsen innan ökad fördelning verkställs. 

100.000 mark upptas under punkten 30. till landskapsstyrelsens dispo

sition. 

Som motiv för förhöjningen anförs följande: 

I riksbudgeten för 1990 upptas under kapitel 29.90 understöd för konst 

663 milj.mark. I tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjan

de av konsten upptas under samma kapitel 466 milj. mark. Enbart en 

jämförelse med detta moment 29.90.52 som är ett av de moment 

landskapsstyrelsen gör jämförelser med ger vid handen att anslaget i 

landskapsbudgeten är alltför lågt. I övrigt hänvisas till kulturutskot

tets utlåtande 195/86 som utskottet avgav till finansutskottet 

samband med behandlingen till ordinarie årsstat för år 1987. 

30. Till landskapsstyrelsens disposition (+ l 00.000) 

Anslaget föreslås höjt med 100.000 mark. 
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Tillägg till motiveringen: 

Finansutskottet anser att landskapsstyrelsen bör stödja barnteater

verksamheten under 1990 med 100.000 mark som fördelas och redovi

sas av Medborgarinstitutet för olika grupper och projekt inom barn

teaterverksamheten. Bildas under året en särskild barnteaterförening 

kan den överta kvarstående bidrag. 

Näringsstöd (R) 

Föreslås tillägg till motiveringen: 

Finansutskottet anser att landskapsstyrelsen bör inte bevilja bidrag 

för utvidgning av fiskodlingar under närmaste femårsperiod. 

Innan fiskodlingarnas miljöeffekter är tillräckligt utredda kommer 

bidrag att beviljas endast för investeringar som är av miljöförbätt

rande karaktär. 

Investeringslån (R) 

Tillägg till motiveringen: 

Finansutskottet anser att landskapsstyrelsen inte bör bevilja lån för 

utvidgning av fiskodlingar under närmaste femårsperiod. 

Innan fiskodlingarnas miljöeffekter är tillräckligt utredda kommer 

bidrag att beviljas endast för investeringar som är av miljöförbätt

rande karaktär. 

Aktieteckning i bolag (R) (+ 8.000.000) 

Föreslås höjning med anslaget med 800.000 mark. 

Tillägg till motiveringen: 

I statsförslaget för 1990 konstateras att "investeringarna i aktiebolag 

med statlig majoritet är under åren 1990-1992 i medeltal 13 miljarder 

mark i året". Regeringen säger vidare att det är nödvändigt att öka 

riskfinansieringen i statsbolagen. För inköp av aktier i statsbolag 
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inom industri och energiproduktion föreslås regeringen 540 milj.mark 

under år 1990. Då statsmakten dessutom utvidgar ägarbasen i sina 

bolag är det även ändamålsenligt att i landskapet öka ambitionsnivån 

inom detta område. 

Landskapsunderstöd för upprättande av friluftsleder och för anskaff

ning av rekreationsområden (R) (+ 50.000) 

Momentet återinförs. 

Föreslås ett anslag om 50.000 mark. 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens miljöpolitiska handlingspro

gram (Ls medd.nr l/ 1989-90) sid. 23: 

att stödja planering och utvekling av ett begränsat antal vand

ringsleder av regional betydelse i landskapet. 

Anslaget är nödvändigt för att öka tilltron till programmet. 

Premier för dödande av rovdjur (F) (- 100.000) 

Momentet föreslås utgå. 

Minskning av anslaget i betänkandet med l 00.000. 

Vi anser att motiveringen bör få följande lydelse: 

Landskapsstyrelsen anser att ett generellt system med premier för 

vissa rovarter som klassas som "skadedjur" inte är ändamålsenligt. 

Bekämpningen bör utgå från konstaterade missförhållanden och ge

nomföras som målinriktade punktinsatser t.ex. genom åtgärder mot 

grå trut vid avstjälpningspla tser. 

Vidare bör övervägas att utge stöd till enskilda personer för anskaff

ning av fällor och andra fångstredskap av jaktkortsmedel. Jaktlagen 

(31/85) § 56 bör att ändras för att möjliggöra ovanstående åtgärd. 

Landskapsstyrelsens beslut om rovdjurspremier (54/86) upphävs. 
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27.30.44. Understöd åt vissa föreningar (+ 8.000) 

Föreslås höjning med 8.000 mark. 

Föreslås 20.000 mark som understöd tiU Ålands Natur & Miljö r.f. 

samt 45.000 mark som understöd till Ålands Fågelskyddsförening r.f. 

27 .30.88. Inköp av jordområde för naturvårdsändamål (R) (+ 1.400.000) 

Föreslås en ökning av anslaget om 1.400.000 mark. 

TiUägg till motiveringen: 

Med hänvisning tiU landskapsstyrelsens miljöpolitiska handlingspro

gram (Ls medd.nr 1/1989-90) sid.10: 

- att fortsättningsvis inrätta naturreservat enligt LL om naturvård i 

enlighet med av landskapsstyrelsen utarbetade detaljprogram. 

Anslaget är behövligt för att kunna förverkliga ambitionerna i 

programmet. 

28.02.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland (R) (-

700.000) 

1. 

Föreslås minskning med 700.000 mark med hänvisning till vår reser

vation i behandlingen av Trafikplanen 1990-2000 (Fu bet. 21/ 1988-89). 

Vidare anser vi att väganslagen i momenten 77 och 78 upptagits till 

för höga belopp. 

Redan beviljat Föreslås Total kostnad 

mk mk mk 

Godby-Mariehamn 11. 300 .000 2.500.000 13.800.000 

RondeUen-s jukhusbacken-

Västra utfarten 2.740.000 1.400 .000 5.340.000 

Asfaltering 1.500 .000 

Dispositionsmedel 1. 600 .000 
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3. Isaksö bro 500.000 

7.500.000 

28.02.78 

- Godby-Mariehamn 2. 500. 000 

Anslaget avser färdigställandet av avsnittet Ingby-Gölby, varefter 

hela vägen Mariehamn-Godby är ombyggd. 

- Rondellen-sjukhusbacken-Västra utfarten 1.400.000 mark. 

Genom att rondellen byggs med planskilda korsningar för den lätta 

trafiken kommer totalanslaget att höjas med 1.000.000 mark. 

Anslaget anser påbörjandet av ombyggnadsarbetena. 

- Asfaltering och annan ytbehandling 1.500.000 mark. 

Anslaget disponeras enligt plan som fastställs av landskapsstyrelsen. 

- Dispositionsmedel 1.600.000 mark. 

Anslaget avser trafiksäkerhetsarbeten och förbättringar av huvudvä

gar samt markinlösen och planering. 

- För projektering av Isaksö-bro 500.000 mark. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (R) 

Bokslut 1988 

4.286.568,61 

Budget 1989 

5.200.000 

Förslag 1990 

3.500.000 

Med hänvisning till motiveringen i moment 28.02.77 föreslås 

3.500.000 mark. Föreslås att vägombyggnaden Karlby-Hellsö slutförs 

liksom ombyggnaden av Lappo brygga och delbudgetering för Fin

holma bro. Med beaktande härav föreslås anslag enligt följande: 

Redan beviljat 

mk 

Föreslås 

mk 

Total kostnad 

mk 

I. Karlby-Hellsö 1. 770.000 1. 200 .000 2.970.000 
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500.000 

550.000 

- Karlby-Hellsö 1.200.000 

1.100 .000 

500.000 

300.000 

400.000 

3.500.00 

1.600 .000 

2.550.000 

Anslaget avser färdigställande av avsnittet Farklints bro - Hellsö. 

- Lappo brygga 1.100.000 mark 

Anslaget avser färdigställande av brygga vid färjfästet i Lappo. 

- Finholma bro 500.000 mark 

Anslaget avser planering och påbörjande av arbetena för ny bro. 

- Dispositionsmedel 400.000 

Anslaget avser trafiksäkerhetsarbeten, markinlösen samt planering. 

Mariehamn den 18 december 1989 

Pekka Tuominen 


