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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 9/ 1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till land

stinget med förslag ti!J andra tillägg 

till enskilda årsstaten för landskapet 

Åland under år 1989. 

Landstinget har den 15 januari 1990 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

framställningen. Utskottet som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, finansche

f en Dan E. Eriksson, landskapsstyrelseledamoten Magnus Lundberg, högskolesekre

teraren Brlttmarl Wickström och byggmästaren Yngve Österlund, får med anled

ning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

26 Ht. 

26.23.22 

UTGIFTER 

23. ÅLANDS SOMMARUNIVERSITET 

Akademisk undervisning 

I budgeten för år 1989 anslogs 50.000 mark för akademisk undervisning. 

I tilläggsbudget föreslås nu att ytterligare 48.300 mark upptas för 

samma ändamål vilket innebär en nästan hundraprocentig ökning av 

anslaget. Utskottet har närmare studerat orsakerna till den stora 

överskridningen och härvid kunnat konstatera att Ålands sommaruniver

sitet under år 1989 haft ett ovanligt stort utbud av kurser vilket i sig är 

lovvärt. Då beslut sedan skulle fattas om vilka kurser som verkligen 

skulle genomföras sattes uppenbarligen gränsen för antalet anmälda 

deltagare för lågt. Kostnadsökningen beror således i första hand på det 

stora antalet kurser, men här kan också nämnas att ett farledssympo

sium kom att bli särskilt kostsamt. En bidragande orsak till de höga 

kostnaderna är också att Åbo Akademi vad gäller den utbildning som 

bedrivs i deras regi i större utsträckning än förväntat beslutat att 

särskilt kvalificerade lärare skulle undervisa, vilket i sin tur inneburit 

högre arvoden än beräknat. Sommaruniversitetet deltar i kostnaderna 

för avlönande av lärarna utan möjlighet att påverka Åbo Akademis 

beslut. 

Det har vid ärendets behandling i utskottet vidare framkommit att inga 

ekonomiska kalkyler uppgjorts i samband med planeringen av kurserna. 
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Detta faktum har finansutskottet funnit oacceptabelt och vill framhålla 

att man i fortsättningen inte kan godta överskridningar av den omfatt

ning som det här är fråga om. Slutligen vill finansutskottet framhålla 

vikten av att sommaruniversitetet vid planeringen av kursutbudet tillser 

att fråga verkligen är om kurser på akademisk nivå. 

I sammanhanget kan även nämnas att som en direkt följd av överskrid

ningen på förevarande moment har en kraftig ökning skett av anslagen 

för sociala avgifter samt undervisningsmateriel och bibliotek (mom. 

26.23.04 och 26.23.21). 

30. MUSEIB YRÅN 

26.30.89 Ägobyte på Präs!§_ (r) 

Landstinget har en gång tidigare behandlat frågan om avyttring av det 

nu aktuella markområdet i Prästö. Detta skedde i januari 1989 med 

anledning av en tilläggsbudget till enskilda årsstaten för år 1988. 

Landstinget kunde den gången inte godkänna landskapsstyrelsens för

slag. Finansutskottet konstaterade i det sammanhanget i sitt betänkan

de: 

"I framställningen föreslås att två ca 5.500 m2 stora tomter av lägenhe

ten Bomarsunds fästning, Prästö RN:o 4:38 i Sunds kommun skulle säljas 

till den nuvarande arrendetagaren och dennes son. Avsikten är att sonen 

skulle uppföra ett bostadshus på sin tomt. Finansutskottet anser det 

inte finnas skäl att avyttra en större del av fastigheten än vad den 

nuvarande arrendetagaren Frej Karlsson och hustrun Christina Karlsson 

behöver för sitt boende varför de föreslås få inlösa ett ca 3.000 m2 

stort område kring sitt bostadshus, dock så att ingen del av stranden 

ingår. Utskottet kan i detta fall acceptera ett pris om 12 mk/m2. 

Inkomsten av försäljningen skulle således uppgå till ca 36.000 mark 

varför beloppet sänks med 96.000 mark." 

Mot beslutet anmälde ledamoten Mattsson avvikande åsikt eftersom hon 

ansåg att en försäljning skulle ha försvårat den framtida museala plane

ringen av hela Prästöområdet. 

Vidare anförda utskottet att: 
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"Arrendetagaren Frej Karlsson arrenderar förutom det nämnda området 

ytterligare två markområden inom lägenheten Bomarsunds fästning. Det 

ena arrendeavtalet ingicks år 1979 och omfattar en tomt om ca 3.000 

m2 som arrenderats till den 14 mars 2004. Samtidigt sålde landskapet 

den på tomten belägna bostadsbyggnaden och den numera rivna ekono

mibyggnaden till Frej Karlsson. Bostadsbyggnaden är en byggnad som 

har använts som tjänstebostad åt telegrafisterna vid telegrafstationen 

på Prästö. Huset är invändigt moderniserat men har behållit sin 

ursprungliga exteriör. Med hänsyn till det kulturhistoriska värdet anser 

finansutskottet att landskapsstyrelsen bör inleda förhandlingar med 

ägaren till huset om att han skulle överlåta det till landskapet mot 

ersättning och samtidigt avstå från arrendekontraktet vad beträffar 

området kring telegrafisternas bostad" (Fu bet. nr 10/ 1988-89). 

Finansutskottet konstaterar att genorn det i föreliggande framställning 

föreslagna ägobytet uppnås det uppsatta målet om ett återköp av den 

tidigare tjänstebostaden åt telegrafisterna vid telegrafstationen på 

Prästö. Lösningen är i detta avseende fullt tillfredsställande. Vad gäller 

överlåtelsen av en ca 10.000 m2 stor bostadstomt anser finansutskottet 

fortfarande att området är för stort, men med beaktande av de fördelar 

den i övrigt praktiska lösningen innebär och det faktum att en eventuell 

framtida generalplanering beträffande Bomarsundsområdet inte försvå

ras, accepterar finansutskottet den nu föreslagna lösningen. 

Mot beslutet har viceordföranden Sundblom anmält avvikande åsikt 

eftersom han anser att finansutskottet borde ha vidblivit landstingets 

tidigare beslut i frågan att nu inte sälja mera mark i detta område än 

vad som är nödvändigt för en bostadstomt (ca 3.000 m2) åt arrendetaga-

ren. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget antar förslaget till 

andra tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1989 samt 

bemyndigar landskapsstyrelsen att 

uppta för budgetens genomförande er

forderliga lån. 
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Mariehamn den 18 januari 1990 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

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

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom och Olofsson. 


