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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till första tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1966 , 

Sedan landskapsstyrelsen till landstinget avlät sitt förslag till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år 1966 har landskapsstyrelsen 

konstaterat vissa behov för vilka anslag icke tidigare observerats , 

Nämnda behov av tilläggsbudgetering har föranlett landskapsstyrelsen 

till .avgivande av föreliggande tillägg. 

Förslaget balanserar på totalt 1.09.5. 031 mark, vilket på inkomst s i 

dan i sin helhet täckes med statsans l ag för skattefinansiell utjämning. 

Inkomsterna har därför icke ansetts erfordra närmare motivering. På 

utgiftssidan observeras de största posterna under 10 och 11 Huvudtit

larna. För utgifterna redogöres närmare nedan i detaljmotiveringen. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 

Marie h a mn , den 17 

Lantråd 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till första tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 

Åland under år 1966. 

mars 1966. 

På 1~;1::;/;:::ägnar: 
ef~Johansson ,, 

rlt:t>t~(-/1~ h.L::T 
Landskapskamrer Henrik Gustaf/ son. 
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I N K 0 M S T E R. 
5 Avdelningen. 

I. Finansieringsinkomster. 

Avräknings- och ränteinkomster. 

1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

a) förskott för år 1966 ....•..••.•.•.•.••... 

Summa I kap. 1.095.031 

Summa 5 Avdelningen 1.095.031 

Summa inkomster mk 

287 

1.095.031 

1.095.031 
===============~===========~===== 

U T G I F T E R. 
2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 

I. Centralförvaltningen. 

1. Avlöningar: 

1 kolonisationsinspektör grundlön (A 30) •••. 966 

ingenjörstillägg ...••......•....•••••.•.•.. 2.000 

11. Inventeringskostnader (förslagsanslag) •••.•..•.•. 

1. Avlöningar: 

sjukhustillägg 

Summa I kap. 5.966 

Summa 2 Huvudtiteln 5.966 

4 Huvudtiteln. Hälso- och s~ukvården. 

III. Ålands centralsanatorium. 

o•o••••••••••••••ooeooee•••••••••• 

Summa III kap. 10.000 

Summa 4 Huvudtiteln 10.000 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildnings

väsendet. 

V. Ålands yrkesskola. 

16. Pensioner (förslagsanslag) ........••.•••.•.•.•••• 

Summa V kap. 5.000 

Summa 5 Huvudtiteln 5.000 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 

III. Fisket. 

11. Understöd för transport av överskottsfisk 

Summa III kap. 40.000 

Summa 6 Huvudtiteln 40.000 

....... 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 

V. Särskilda anslag. 

Övriga anslag. 

2.966 

3.000 

10.000 

5.000 

40.000 

l 
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5. Understöd j and€) ay vintertrafik' "i; ~ • ~--· -.: • .-•, T • " ••••• 
· ;: ; .;~Umma V kap. 35 .000 

Summa 7 Huvudtiteln 35 .• 000 

9 Huvudtiteln. D.iverae art~l ag. 

·.- .. ·,·_ .. 
Il. Särsktiaå anslag. 

39. Avs~-;i,ypJn,g-ar av sys selsättningslån ••••••••••• 

30'•· , Ay,å~i;~figar av åt Ålands folkminnesförbund ut-
\" - .- ~j_-~;:_~n· .................................... . 

Summa I l kap. 17.165 

Summa 9 Huvudtite l n 17. 1 65 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

Il Hälso- och sjukvården. 

5. Anskaffande av ritningar och andra förberedande 

åtgärder för utbyggnad av Ål ands central sjukhus 

Summa Il kap. 100.000 

IV. Näringarnas främjande. 

7. Ål ands försöksstation för elinstallat i oner och 

värmeanl äggni ng i laboratori e byggnaden •••• ~ \ !\i 

Summa IV kap. 1 .900 

V kap. _ Kommuni k;~,t.i onsväs endet • 
. ' ..: ·r.> : . :· 1 ~ • ·,' •• • -·· .-· 

av skärga:r::~J~hSirrm -··*:' It~ngnäs •••••• ••• • 9. Byggande 

Summa V kap. 450.000 

Summa 10 Huvudtitel n 551.900 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 

I. Näringarnas framJa~de. 

35.000 

8 ~ 320 

8.845 

100.000 

1 .900 

450.000 

'. , . . . . - . - ,-·.- r-~· ·:·; .~: -
Jordbruket och des_s . ~ni;tr±ngar samt kol_o'l:ff~.n ... . 

T 
430.000 

Summa utgifter mk 1 .095.031 
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Detaljmotivering. 

Utgifter. 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 

I. Centralförvaltningen. 

Avlöningar. 

Kolonisationsinspektör, grundlön (A 30). 

Ingenjörstillägg. 

239 

Tillägg 2.966 mark. Jämlikt stadgandena i rikslagen den 23 

juli 1965 om kolonisationsförvaltningen skall den regionala 

förvaltningen i landet indelas i kolonisationsdistrikt. I 

förordning av samma dag om inrättande och indragning av 

tjänster och befattningar inom kolonisationsförvaltningen 

har vid territorialförvaltningen inrättats 19 distrikts

chefstjänster i avlöningsklass A 30 men indragits 20 kolo

nisationsinspektörstjänster i A 29. För motsvarande änd

ring i lönehänseende har~ efter inhämtande av Ålandsdele

gationens utlåtande, föreslagits uppflyttning av landskapets 

kolonisationsinspektör till löneklass A 30. 

På enahanda grunder som i riket föreslås att åt väg

ingenjören erlägges ett s.k. ingenjörstillägg om 165 mark 

i månaden. 

2 Ht.I:ll. Inventeringskostnader (f).(Momentet nytt). 

Anslag 3.000 mark. Avser kostnaderna för inventering av 

landskapets lösa egendom för vilken uppgift landskapsstyrel-

sen i enlighet med landskapslagen angående finansförvalt

ningen tillsatt trenne inventeringsmän. 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 

III. Ålands centralsanatorium. 

4 Ht.III:l. Avlöningar. 

S,jukhusti llägg. 

Tillägg 10.000 mark. Genom omregleringen av avlöningen för 

sanatorieöverläkaren erfordras under momentet anslag även 

för sjukhustillägg. 

1 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsehdet. 11 

V. Ålands yrkesskola. 

5 Ht.V:l6. Pensioner (f ). (Momentet nytt). 

Anslag 5.000 mark. Under detta kapitel bör föras även de 

pensioner vilka erlägges till tidigare befattningshavare 

vid skolan, i vilka kostnader även de i skolan delakti g a 

kommunerna bör deltaga. 
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III. Fisket. 

230 

6 Ht.III:ll. Understöd för transport av överskottsfisk. (Momentet nytt). 

Anslag 40.000 mark. Ur anslaget i statsbudgeten ll.XXVI:25 

"Främjande av användningen av överloppsfisk" har sedan 1964 1 · 

givits bidrag för transport av foderfisk från produktions-· 

områdena i främst sydvästra Finland till pälsodlardistrik-· 

ten i Österbotten. Köparna av foderfisk har genom lantbruks-

------·---·-------- ---------------···------ -- ···--·-----···-------- ------- - --------, 

/ 
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styrels en erhållit ett transportbidrag om 1 p/kg för de 

första 100 km och ~ p/kg för varje efterföljande 50 km. 

Villkor har varit att köparna förbundit sig att åt fiskar-

na erlägga ett vis st av lan tbruksstyrelsen fastställt mini- 1 

1 

mipris för fisken. 

Senaste vår var detta minimipris fastställt till 22 pen

ni per kilo och i transportunderstöd utbetalades omkring 

230.000 mark för transport av c. 7.000 ton foderfisk. Även 

de åländska fiskare, vilka landade sina fångster i Gustavs 

eller på andra platser på fastlandet, erhöll detta minimi

pris för sina fångster. 

Inkommande vår kommer genom tillkomsten av fryseriet i 

Mariehamn köparna av foderfisk att kunna göra uppköp även 

på fasta Åland. För att köparna dock skall kunna erlägga 

fastställt minimipris och således av lantbruksstyrelisen er

hålla transportbidrag måste de få gottgörelse för trans

portkostnaderna från Åland till fastlandet. 

Lantbruksstyrelsen anser sig dock icke kunna ge bidrag 

för transporten mellan Åland och fastlandet, men väl för 

vidaretranPporten från färjhamn och till foderkök eller fry-1 

seri samt att det ur landskapsbudgeten bör ges stöd för 

transporten mellan Åland och riket. Med hänsyn till att 

transporten med färjburna långtradare mellan Åland och 

riket blir dyrare än vanlig landsvägstransport kan icke 

regeln om 1 p/kg/100 km tillämpas för denna transport,utan 

bör de verkliga transportkostnaderna erläggas. 

Då näringarnas främjande hänföres till landskapets för

valtning föreslås upptagande av 40.000 mark, vilket förslår 

för transport av c. 1.)00 ton överskottsfisk från Åland 

till fastlandet. 

]_Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 

V. Särskilda anslag. 

Understödjande av vintertrafik.(Momentet nytt). 

Anslag 35.000 mark. Den 2 februari dirigerades båtarna på 

linjen Åboland - Roslagen på grund av ishinder i Ålands hav 

via Utö, varigenom för Ålands del all båttrafik på Sverige 

samt transporten av bilar med bilfärjorna till Åbo avbröts. 

Då varutransporten med lastbilar till fastlandet numera är 

av synnerlig betydelse bl.a. för den härvarande småindustrin 

och då vederbörande statsmyndigheter ej kunde ordna en till-

1

1 

I I 
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fredsställande trafik, ansåg s i g landskapsstyrels en tvungen 

att för trafiken på riket chartra m/s Apollo, som inlämnat i 
det förmånligaste anbudet eller 6.000 mk/tur och retur. På 

grund av bl . a. att m/s Apollo saknade rätt att angöra Lång- i 

näs, fullgjorde fartyget endast tvenne turer, nämligen den 1 

11-12 och 14-15 februari. 

Under veckan 18-24 februari gjorde m/s S andia tvenne 

turer Nådendal - Långnäs - Nådendal utan anspråk på sub-

vention. Efter utgången av denna period erbjöds landskaps-

styrelsen av Silja-bolaget fortsatt trafik på samma villkor 

som gällde i Apollo-avtalet. Då det var av synnerlig bety

delse att den nu fungerande trafiken icke stagnerade,ansåg 

landskapsstyrelsen det vara nödvändigt att i första hand 

träffa överenskommelse på kort sikt med Siljabolaget samt 

senare kontakta riksmyndigheterna. Här bör nämnas att m/ s 

"Aranda" lades upp den 18 f ebruari, varigenom all båttra

fik skulle upphört efter den 24 februari. För att undvika 

ett avbrott träffade landskapsstyrelsen överenskommelse 

med Silja om 2 turer per vecka. På grund av att isbrytare 

den 3-4 mars öppnade farleden till Sverige inskränkte sig 

antalet subventionerade turer i detta fall till jämväl två. 

För subventionering av båttrafiken borde sålunda upp

tagas ett anslag om 24.000 mark. Des sutom har landskapssty

relsen för säkrande av åländska industriers v e rksamhetsmöj-

I 

-,! 

ligheter under d e n tid Sverige trafiken var inställd ansett 

det nödigt b evilja 1.500 mark för varutransport från Sverige : 

Vidare emotses bidragsansökningar för ökade transportkost-

nader över is till och från skärgårdskommuner. Sammanlag t 

föreslås ett anslag om 35.000 mark för täckande av de extra 

kostnaderna årets svåra isläg e förorsakat. 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 

II. Särskilda anslag. 

9 Ht.II:29. Avskrivningar av sysselsättningslån (Momentet nytt). 

Anslag 8.000 mark. Trafikbolaget Åland - Grisslehamn bevil

jades den 21 juni 1960 ett sysselsättningslån om 8.000 mark 

för byggande av väg till bolagets hamn, Berghamn i Eckerö 

kommun. Sedan landskapsstyrelsen i januari detta år med bo

laget träffat öv erenskommels e om att sag da hamn avgiftsfritt 

får anlöpas av fiskefartyg och annan icke reguljär småbåts-

trafik under den tid då hamnen icke utnyttjas för bolagets 

il 

1 1 
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egen trafik samt att vägen till hamnen och parkeringspla

nen vid densamma får utnyttjas såsom allmän väg, har land

skapsstyrelsen beslutat att föreslå att resterande del av 

lånet, 8.000 mark, jämte upplupen ränta, 320 mark, skulle 

avskrivas. 

g Ht.II:30. Avskrivningar av åt Ålands folkminnesförbund utgivna lån. 

(Momentet nytt). 

Anslag 8.845 mark. Sedan landstinget 

det av budget en för år 1966 beslutat 

tagande av Ålands f olkminnesförbunds 

i och med f astställan

om vederlagsfritt över~ 
anläggningar innef at-

tande bl.a. campingplatsen och ~aferörelsen Grenadjären vid 

Bomarsund, föreslås att resterande belopp av de åt folkmin

nesförbundet för sistnämnda anläggningar beviljade s.k. tu

ristlån övertagas av landskapet och avskrivaa. 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 

II. Hälso- och sjukvården. 

10 Ht.II:5. Anskaffningar av ritningar och andra förberedande åtgärder 

för utbyggnad av Ålands centralsjukhus. (Momentet nytt). 

Anslag 100.000 mark. Sedan flera år tillbaka har det stått 
I 

klart att varken röntgenavdelningens eller laboratnrieavdel-1 

ningens vid Ålands centralsjukhus utrymmen motsvara de krav, 

som arbetsuppgifternas antal och apparaturens omfattning 

skulle påkalla. Den moderna diagnostiken bygger i allt 

högre grad på utlåtanden från dessa specialavdelningar och 

trots att provisoriska utrymmen anordnats, har det icke va

rit möjligt att i alla avseenden fullt effektivt och ända

målsenligt organisera arbetet inom avdelningarna, d.v.s. 

på grund av de begränsade och i många fall oändamålsenliga 

utrymmena har det icke, med beaktande av behoven inom cent

ralsjukhuset, varit möjligt att tillgodose alla de önskemål, 

som på grund av den tilltagande besöksfrekvensen, landska

pets avsk1lda läge och framförallt läkarvetenskapens utveck

ling hade varit berättigade. 

Under 10-årsperioden 1951-1965 har arbetet vid labora

torieavdelningen ökat betydligt. Följande sifferuppgifter 
belyser detta: 

1955 
Antal laboratorie
undersökningar ut-
förda på ÅCS 33.296 
Antal . prov, som 
sänts till större 

1961 

50.663 

1963 1965 

54.954 57.087 

_l_a_b_or~a_t_or __ i_e_r~ _________ 8_8_8 ______ 3~.0_7~0--~~3~·~7:....;;..9.f~~-4~·~4~0_0~-

I i 
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Den procentuella ökningen av antalet und e rsöknin gar u t

gör sålunda under period en c. 70 %. Ökningen av arb e tsmäng 
1 

den är emellertid säkerlig e n mycket större, eftersom många 

nytillkomna arbetsuppgifter äro att hänföra till mera tids 

ödand e och kvalific erad e undersökningar. Sålunda ha vissa 

tidskrävande kemiska und ersökningar ökat med mera än 200 % 
Vidare kan nämnas att må nga nya undersökningsmetod er nu

mera blivit införda. 

Den nuvarande laboratorieavdelningen arbetar under he~i 

otillfredsställande utrymmesförhållanden och d e t tord e ick e 

vara möjligt att i dagens läge införa ytterligare nya un

de rsökningsmetoder, ej h e ller att utöka avdelningens kapa

cit e t. Dock måst e man förutsätta att antalet undersökninga 

skall öka å tminstone i samma takt som hittills ävensom att 

nya unde rsökningsmetod e r me d nödvändighet måst e tillkomma. 

Re dan nu har d en ansvarig a läkaren på grund av utrymme s

och personalbrist varit nödsakad att inskränka antalet 

undersökningsmetod er. 

Laboratorieavdelningen förfogar nu i två olika våningar 

över sammanlagt c. 170 m2 rumsyta, varav dock c. 100 m2 

måste betraktas som me r ell er mindr e oändamålsenliga, pro

visoriska utrymmen. De t faktiska utrymmesb ehov e t kan f .n. 

icke angivas men har appmcimativt beräknats till c. 250 m2 

specialinre dda utrymmen. 

Vid röntgenavd e lninge n åter har antal e t und ersökningar 

ökat från 1 ..• 924 år~. 1954 och 4 . 329 år 1958 till 7. 796 år 

1965. Antalet poliklinikbesökande, som alltså b e lastat så

väl röntgenavdelning en som laboratori eavdelningen, har ökat 

från 12.677 personer år 1962 till 14.973 personer år 1965. 

(Tidigare statistik finnes icke). Röntgenavd e lningen var 

ursprunglige n planerad närmast för sjukhus e t s interna bruk. 

Under årens lopp har dock utvecklingen inom radiologin vari 

oanat snabb och fordringarna på en röntgenavdelning ur strå 

skydds-, apparatur- och utrymmes synpunkt äro nu h e lt annor

lunda än då ÅCS öppnades för mera än 10 år sedan. Samtidigt 

med den tekniska utvecklinge n har radiologin fått en allt

mer central plats inom diagnostiken. Röntgenavdelningen vid 

centralsjukhuset utgör också de t enda röntgeninstitute t på 

Åland och bör alltså kunna e rbjuda en möjligas t mångsidig 

och smidig service. Röntgenavd elning ens utrymmen har dock 
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ända till senaste å r varit synne rligen oändamåls enliga och 

otillfre dsställand e. Radiofysikaliska institut e t har ocks å 

vid fle ra ins e ps ktione r konstaterat trängs e ln i Ålands c ent 

ralsjukhus' röntgenavd elning och senast med skrivels e av 

den 18 januari 1965 uttryckt önskemålet, att röntgenavdel- ' 

ningen utan dröjsmål skulle utvidgas "för att trygga en 

säker och effektiv v erksamhet såväl för diagnostik- som 

terapiavdelningarna". I medlet av år 1965 kund e sanatoriets 

röntg enrum något förstoras och tagas i användning jämväl 

för lasarett ets röntgendiagnostiska behov. 

Enligt normerna utgör minimibehove t av utrymme för en 

röntgendiagnostisk avde lning 250 m2 per 100 vårdplats er. 

Ce ntralsjukhusets röntgenavdelning, som, oberoende av huru 

poliklinikverksamhete n i övrigt ordnas, också i framtiden 

sk a ll b e tjäna h e l a l andskapet bör på g rund härav e rhålla 

ytterligar e tilläggsutrymmen. I samband med e n utvidgning 

av röntgenavdelning en måste också nödiga utrymmen res e rve

ras för återupptaga nd e av t erapiverksamhe t en. 

Röntgenavdelningen förfogar nu i tvenne olika byggnader 

över drygt 100 m2 utrymme, varav dock diagnostikrumme t i 

l asarettsbyggnaden måst e anses omod ernt. De t faktiska ut

rymmesb ehove t har b eräknats till totalt c. 400 m2 . 

Polikliniken vid ÅCS arb e tar f .n. så länge systemet med 

öppe n poliklinik upprätthålle s~ und er synnerlige n trång a 

och b e svärliga förhålland en. Skall den öppna po likliniken 

s lopas är de t myck e t sanno likt att besöksfrekvensen ned

går så pass, att en särskild tillbyggnad av polikliniken 

icke är nödvändig utan att e n ombyggnad av nuvarand e utrym

men möjligen vore tillfyll e st. Dock borde i så fall kontor e · 

erbjudas nya utrymmen och likal edes bord e i d en planerad e 

tillbyggnaden reserveras utrymmen åtminstone för e n särski l 

olycksfallspoliklinik jämte anslutna behandlingsrum. 
1
Den 

ans ag 
tidigar e planerade ombyggnad en för vi lke t ändamål)ipptogs 

i första tillägg till ·1965 års ordinari e budget har utförts 

till den d e l den avsåg l aborator i e t me dan ombyggna d en till 

övriga delar vid en omprövning av frågan fick förfall a då 

de t ansågs mera ändamåls enligt att frågan skul l e lösas på 

lång sikt. 

I d en nu aktue lla utbyggnaden av Ålands c entralsjukhus 

komme r sanno likt också a tt inrymmas tve nne läkarbostäder. 
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Frågan om en c entralisering av den öppna läka rvårde n 

i landskapet till Ålands centralsjukhus ell er dess omedel

bara närhet har också diskuterats men är ännu icke slutbe~ 

handlad. Möjligen borde i d en planerade tillbyggnaden r e

serveras nödiga utrymmen för att också i framtiden säkra 

befolkningens möjligheter att erhålla läkarvård med utnytt

jande till full kapacit e t av utrustning och anläggningar 

vid centralsjukhuset. 

Kostnaderna för ifrågavarande om- och tillbyggnad kan 

nu ej a lls beräknas men för att giva h e lst något b egr epp 

om storleksordningen, kansk e e n summa om 2-3 miljoner mark \ 

kan nämnas. 

De t anslag, som landskapsstyrels en nu äskar är avsett 

för anskaffning av ritningar och övriga projekterings

handlingar ävensom för andra utgift er, som i d e tta för

beredand e skede av är end e t kan förekomma. Anslaget har 

också b eräknats täcka utgift e r såväl för eventuella stu

dieresor till andra nybyggda sjukhus som även kostnader 

för anlitande av utomståend e sakkunniga. Landskapsstyrels en 

avser att om möjligt till landsting ets höstsession inkomma 

med slutlig framställning i ärend e t. 

IV. Näringarnas främjande. 

10 Ht.IV:7. Ålands försöksstation för elinstallationer och värmeanlägg

ning i laboratori ebyggnaden. (Moment e t nytt). 

Anslag 1.900 mark. 1.020 mark avses för kostna de r i sam

band med ~ e elektriska installationsarbetena i laboratori e 

byggnaden, för vilket ändamål tidigare icke observ erats 

anslag, medan 880 mark avses för inköp av e n oljekamin att 

användas i ställe t för de n tidigare tilltänkta elektriska 

uppvärmning en, vilket dock skulle komma att ställa sig 

alltför dyrt i drift. 

V. Kommunikationsväs endet. 

10 Ht.V:9. Byggand e av skärgårdshamn t Långnäs. 

Tillägg 450.000 mark. 

I sitt budge tförslag för inneva rande år fr amhåll e r land

skapsstyrelsen und e r ovansagda moment bl. a . att b e hove t av 

en skärgårdsharan för l andskap e ts egna turbåtar på östra 

Åland numera tord e vara uppenbart och för e slå r att 15.000 

mark skulle uppt agas i budgeten. Av denna summa skulle 5000 

mark användas för att inlösa det av Silja-bolaget ägda 

'I 
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f ö r h amne n s byggande nödvä ndiga området samt 10 .000 mark 

för uppgörand e av ritningar för hamn en. 

La ndskapssty r els en har nume r a l åt it uppgöra ifrågavar an

de ritning a r enlig t vilka h amn en skulle f å tvenne k a jpla t

ser. Den större av dessa, som skulle få en längd om 50 m, 

är avse dd för den blivand e s tatsfärj an, me da n den mindre 

åter, 30 m lång, är avsedd för d en nya m/s 11 Kökar". Vidare 

skulle g enom utfyllning e rhå llas l as tning s plan samt utrym

me för ett magasin om c. 500 m2 . 

Angående nödvändigheten av de tt a h amnbygge kan följ and e 

anföras: Efter det a tt ministeri e t för kommunikationsväsen

d e t och a llmänna a rbetena den 30.1 1963 ställt nödigt an

slag till väg- o . vattenbyggnadsstyrelsens disposition för 

planering av en isförstärkt bilfärja för trafike n mellan 

Åland och fastland e t, b ildades på väg- och vatte~byggnads

styreJsens initiativ en kommitt e för utredning av d enna 

trafikfråga. I ko mmitt en voro r epresent erad e såväl väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen som sjöfartsstyrelsen, vardera bl. a . 

av sina gen e raldir ektöre r samt landskapsstyr els en. 

I en promemoria av de n 21 f ebruari 1964 uttalade kom

mitten som sin åsikt att ändpunkt en för ifrågavar and e bil

färjl ed på Åland skulle vara Långnäs. Vårdö kan int e i syn

n erhe t vintertid, komma ifråga som ändpunkt, då trafikens 

vidare-b efordra n därifrån till f as ta Åland skulle medföra 

svårigheter. Så långt kommitt8n. Denna vinter kan anföras 

som ett exempel på Vårdös olämplighe t s om ändpunkt, i det 

a tt all vidarebefordran av l astbilar till fasta Åland svår

lig en ha de varit möjlig. 

Den planerade statsfärjan skulle f å följand e dimensioner: 

längd 53,0 m, bredd l~,8 m, djupgående 4,5 m, maskinstyrka 
I 

2.200 hkr, l as tkapacit e t 6 ordinära las tbilar samt e tt tju-

gotal p ersonbilar. 

I detta nu finn e s ingen lämplig a ngö ringspunkt på fasta 

Ål and för den planerade kökarbåten. Den nuvara nd e m/s "Kökar " 

ha r anlöpt fär jfästet i Svinö, men kan de t sarama ej utan om

byggna d betjäna d en nya m/s "Kökar". De t f a ll er sig därför 

n a turligt med tanke på utväxling av passagerare och gods 

mellan m/s 11 Kök a r 11 och den b livande statsfärjan a lt.båta rna 

på linj e n Åboland-Roslagen a tt förlägga a n g5 ringspunkt en 

till Långnäs c 
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Den nya m/s "Kökar" skulle få en längd om 36,4 m, bredd 

8,9 m samt ett djupgåend e om c 3,5 m. Båten skulle bliva 

isgående och få en 600-700 hkr motor samt på sitt bildäck 

kunna taga c. 15 personbilar eller 4 last- och 4-5 person-

bi l ar. 

Förutom statsfärjan och m/s"Kökar"skulle m/s 11 Arand 2 " 

under svåra isvintrar anlöpa den nu ifrågavarande hamnen, 

vilket t.ex. denna vinter varit fallet. 

Förutom kajen i Långnäs erfordrar den nya m/s "Kökar" 

angöringsfästen i Kökar, Kyrkogfu'dsö och Sottunga. Då så

väl vr budgetsynpunkt som me d hänsyn till syss e lsättning 

alla färjfästen ej kunna byggas samtidigt, borde byggand e t 

ske under åren 1967 ~ 1969 i ovan angiven ordning. 

Kostnad erna för d en proj ekterade hamnen i Långnäs har 

kalkylerats till 850.000 mark, varav i denna tilläggsbudget 

före slås att upptagas 450.000 mark samt s e nare återstoden. 

För byggande av färjhamn i Olsnäs i Gustavs har i stats

budgeten upptagits sammanlagt 450.000 mark. 

11 Huvudtiteln. Understödslån. 

I. Näringarnas främ~ande. 

Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksam-

heten. 

Under.st.ödslån för skördeskado~. 

Anslag , 430.000 mark. Landskapsstyrelsen har till lands

ting et överlämnat framstållning med förslag angående utver

kande av extraordinarie anslag om 430.000 mark för ersätt

ningar av 1965 års skördeskador (12/1966). Under förutsätt

ning att landstinget omfattar landskapsstyreJrens framställ

ning kommer emel l ertid Presidentens stadfäste l se och Ålands- I 

del egationens beslut i ärendet troligen att inträffa tidi-
. ' 

gast instundande höst och, . vid godkännande, ersättningarna 

att kunna erläggas först därefter. Landskapsstyrelsen är 

emel l ertid medveten om att inkomstbortfallet i följd av 

skördeskadorna just inför vårbruket 1966 för många jordbru-

kare medför ekonomi ska svårigheter, varf ör stödåtgärderna I t 

för att ha avsedd v e rkan borde g ivas re dan denna vår. Det 
1

11 

bör nämnas att riksdagen vid beslute t om ersättning av 1962 
års skördeförluster beaktade jordbrukarnas svårigheter inför 

av · 
vårbruket 1963 sålunda, attJde för skördeskadorna anslagn a 

medlen anvisades 800.000 mark för täckande av de ränteför-
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Jmster 9 som uppstod genom att jordbrukarna beviljades en 

räritefri betalningstid vid inköp av korn;itgödse~ våren 1963. 

Motsvarande förfarande har även diskuterats i landskapssty

relsen beträffande utsäde och konstgödsel men det pråktis

ka resultatet härav skulle dock på grund av dep. ret lan l ångt 

framskridna tidpunkten bliva, att endast eh del av jordbru

karna komme i åtnjutande av denna förmån, och överhuvud är 

det så att ett stöd, som icke gives då det faktiskt behöves 

i viss mån förlorar sin verkan. Det är av synnerli g vikt 

att jordbrukarna redan nu erhåll er erforderligt stöd inför 

den kritiska situation som de vid finans i eringen av vår

bruket 1 966 stä lles inför. 

Landskapsstyrelsen anser det därför nödigt föreslå ett 

anslag som skull e möj liggöra bevi ljande av finansierings

stöd i form av förmånliga lån åt dem, som lidit skördeska

do~. Tanken är härvid att jordbrukarna snarast möjligt ef 

ter budgetens fastställande skulle såsom l ån få lyfta de 

belopp de enligt de i framställningen m 12/ 1966 om extra 

ordinarie anslag anförda principerna om fördelningen av er

sättningarna vore berättigade till. Det totala l ånebelop

pet skulle sålunda upptagas till 430.000 mark. Med beaktande 

av omständigheterna för beviljande av lånet och då det icke 

borde medföra ytterligare utlägg för jordbrukarna har land-

skapsstyre l sen ansett att lånet borde vara ränt0fritt medan 

åt kommunerna för deras medverkan skull e erläggas visst för

val tningsarvode. Lånet skulle återbetalas då extra ordina

rie anslaget erhålles eller vid avs l ag på extra ordinarie 

framställningen, senast inom förslagsvis två år. 

Det praktiska förfarandet har icke i detalj kunnat dis

kuteras, men landskapsstyrelsen förutsätter att kommunernas 

medverkan kan påräknas såsom fördelare av l ånebe loppen och 

såsom i första hand ansvariga för återbetalningen vid 

eventue llt återkrävande av utbe.talade belopp, Kommunernas 

eventuella utlägg skulle dock senare reglera~ genom land

skapsme del. 


