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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till första tillägg till or

dinarie årsstaten för landskapet Åland under år 

1976. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till 

första tilläggsbudget för år 1976. 

I denna tilläggsbudget föreslås bl.a. 

- en omdisponering av anslag vid Ålands centralsjukhus, vilket möjliggör en 

angelägen grundreparation av personalbostadens södra flygel 

- att Ålands lantmannaskola blir en tvåårig lantbruksteknisk skola under en 

fyraårig försöksperiod .. 

flyttning av Ålands hotell- och restaurangskola till utrymmen 1 Hotell 

Arkipelag 

- ökad befogenhet att bevilja produktionsstöd 

- höjt anslag för tryggande av sysselsättningen 

- anslag för sjukvikariehjälp inom lantbruket 

- räntestöd för täckdikningsmaskin 

- ökat anslag för 4-H verksamheten 

I "Bethamnsfrågan'~ har erforderliga utredningar ännu inte presterats som skulle 

möjliggöra för lantskapsstyrelsen att komma med förslag. 

Vårdöbron. 

Sedan från finansministeriets sida framförts uppfattningen att anslag för 

Vårdöbron borde utverkas i extraordinarie väg, begärde landskapsstyrelsen 1 

mars detta år Ålandsdelegationens förhandsprövning av anslagets karaktär. 

Efter grundliga utredningar avgav delegationen följande utlåtande: 

"Jämlikt den i 13 § 1 mom. 17 punkten självstyrelselagen för Åland uttalade 

principen ankommer byggnadsföretaget såsom en fråga om väghållning, lokal sjö

trafik och kommunikationsleder på landskapet. 

Med hänsyn till planering och kostnader samt särskilt med beaktande av tids

ramarna för projektets genomförande finner delegationen att projektet icke 

avviker från de ramar självstyrelselagen uppdrar för landskapets självför-
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valtning. Den totala planläggningen av den s.k.norra skärgårdslinjens trafik, 

varav de aktuella kostnaderna är en del, ingår enligt delegationens åsikt i 

den utvecklingsområdes- och skärgårdspolitik, som landskapet Åland är berät

tigat att föra i enlighet med stadgandet i 29 § 2 mom. självstyrelselagen. 

Härvid beaktas enahanda förmåner som på motsvarande områden beredas övriga 

delar av riket och ytterligare kan hänsyn tas till avskilt läge, särför

hållanden, levnadsbetingelser och anslagsbehov. Varken utgiftens engångs

karaktär och dess storlek eller planläggningen och kostnadsberäkningen av 

projektet upphäver enligt delegationens bedömning dess samhörighet med den 

ordinarie budgetregleringen. Vad särskilt det totala projektets kostnads

storlek och brobyggnadsdelens andel därav beträffar, finner delegationen att 

projektets tidsläggande över flera år medför att tvång för kostnadens hän

förande till engångsanslag i extraordinarie finansieringsväg icke föreligger 

enligt de i 30 § 2 mom. självstyrelselagen angivna grunderna. 

Den trafiklösning som landskapet eftersträvar kommer enligt delegationens upp

fattning att på sikt innebära årliga inbesparingar, och projektets färdig

ställande enligt uppgjord plan skulle medföra att någon ny frigående färja 

till betydande kostnad icke behövde anskaffas, då den nuvarande Vårdöfärjan 

inom några år måste utbytas. 

Vad finansieringsmöjligheten på grund av statsverkets nuvarande ekonomiska 

läge beträffar, finner delegationen att stadgandet om "enahanda förmåner" 

förutsätter 1) att rikets intresse av en balanserad anslagsbeviljning för 

olika regioner beaktas, 2) att landskapets intresse av att arbetskraftspoli

tiska åtgärder kan vidtas också i landskapet till motsvarande grad som i 

riket beaktas. Delegationen förutsätter att landstinget för sin del under de 

aktuella åren i sin totala investeringspolitik beaktar den vid varje till

fälle föreliggande situationen med hänsyn även till den indirekta belastning 

av statsverkets ekonomi, som åtgärderna innebär. Delegationens ställnings

taganden till anslagsnyttjandena för de aktuella byggnadsåren kommer att på

verkas av dessa omständigheter. 

På grund härav och då andra anmärkningar mot utgiftskapitlet 18.02 Vägar, icke 

föreligger, finner delegationen skäligt godkänna kapitlet till utjämning 

samt, efter omröstning, samtidigt uttala att förverkligandet av brobyggnads-

företaget mellan Girsholm och Töftö i Vårdö 

kommun sammanhör med den ordinarie budgetreg

leringen. 

Då delegationens utjämningsbeslut i här nämnt avseende upptages av republikens 

president för fastställelse, kan frågan om dess avhängighet av de villkor stats-
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rådet fastställt för finansieringen av "Projekt 77" komma till prövning, 

vilken omständighet delegationen konstaterar". 

Mot bakgrunden av Alandsdelegationens ståndpunktstagande anhöll landskaps

styrelsen den 22 april 1976 om överläggningar med finansministeriet i finan

sieringsfrågan. Därjämte utredde landskapsstyrelsen brofrågan i en skrivelse 

jämte PM med bilagor. 

Landskapsstyrelsen hävdade i dessa inlagor med kraft bl.a. 

- att villkoren för projekt 77 icke avsåg investefingar i trafikförbindelser 

- att bro-byggnaden just nu kan genomföras billigt 

- att byggnadsplanen är välgjord 

att bron är ekonomiskt fördelaktig jämförd med färjhållning och kommer att 

medföra en genomsnittlig årlig inbesparing av c. 1,3 miljoner mark, och 

- att tidsplanen för projekt 77 förskjutits så att till i mars 1976 genomförts 

blott 36 % av den byggnadskvot som a15ågs byggd fram till nämnda tidpunkt. 

Landskapsstyrelsen framhöll vidare att det knappast kan anses skäligt och rik

tigt att landskapet skall vara bundet av finansieringsvillkoren från år 1970 

under hela den tid det försenade projekt 77 genomföres och att villkoren i var

je fall inte borde få ställa hinder i vägen för landskar::etatt vidtaga åtgärder 
som medför stora årliga inbesparingar. 

De begärda överläggningarna har inte kommit till stånd. I stället har finans

ministeriet i brev av den 30.4 1976 uttalat "att inledandet av byggnadsarbetena 

på Vårdöbron enligt ministeriets uppfattnin,q är ett sådant större byggnads

proj ekt som avses i statsrådets beslut av den 8.4 1970 och som så länge som 

arbetena på självstyrelsegården och därtill anknutna byggnadsarbeten pågår 

borde föreläggas Republikens President för godkännande i form av framställningar 

om extraordinarie statsanslag". Härigenom har en ny situation unpkommit. 

Möjligheterna att skriva kontrakt och finansiellt genomföra brobyggnaden med 

ordinarie medel anser landskapsstyrelsen att icke nu förefinnes efter finans

ministeriets förenämnda brev och med beaktande av de konsekvenser för projekt 

77:s genomförande som ett kontraktskrivande skulle kunna innebära. 

En utväg vore visserligen att utverka extraordinarie anslag, men på grund av 

landstingets tidigare ställningstagande i finansieringsfrågan och Alandsdele

gationens förhandsutlåtande att Vårdöbrobyggnaden sarnmanhör med den ordinarie 

budgetregleringen, vilka ställningstaganden för övrigt helt omfattas av land-
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skapsstyrelsen, har landskapsstyrelsen inte ansett sig kunna komma med annat 

förslag än att brobyggnaden tillsvidare skulle lämnas vilande. Landskaps

styrelsen skulle därvid fortsätta att göra sitt yttersta för att övertyga 

vederbörande riksmyndighet om att brobyggnaden bör. få finansieras genom den 

ordinarie budgeten ehuru förverk1iigandet av projekt 77 pågår .. 

Till denna framställning bilägges avskrift av landskapsstyrelsens brev till 

finansministeriet av den 22 april 1976 jämte PM och bilagor, finansministe

riets brev av den 30.4 1976 samt från den 8.4 1970 innehållande villkoren 

för projekt 77 och landskapsstyrelsens kommentarer till nämnda villkor i 

brev av den 11.5 1970. 
-.-.-,...-~-,...-.- .... ':""'. 

Tilläggsbudgeten, som inrymmer utgifter om sammanlagt 1.243.169 mark balan

seras helt med anslag för skattefinansiell utjämning. 

Till budgeten har fogats en komplettering av tjänsteförteckningen. 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detaljmotivering får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

Mariehamn den 10 maj 1976. 

L a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget måtte antaga följande förslag 

till första tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1976 samt bemyn

diga landskapsstyrelsen att upptaga för budge

tens förverkligande erforderliga lån. 

Bil. 1. Finansministeriets brev 8.4 1970 

2. Landskapsstyrelsens brev 11. 5 1970 
3. Landskapsstyrelsens brev 22.4 1976 
4. PM om Vårdöbron 22.4 1976 

5. Finansministeriets brev 30.4 1976. 
'f' I 

. lf 



- 5 -

I N K 0 M S T E R ================= 

Avdelning 14. 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTERNA 

02. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

~J~=!:'~~~gI~~g~I 

Inkomsternas totalbelopp 

1.24J.169 

U T G I F T E R =============== 

Huvudtitel 21. 

OJ. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

22. Expertutlåtanden 

Huvudtitel 2J. 

Allmänna brr,ån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

01. Avlöningar (f) 

04. Socialskyddsavgifter (f) 

OJ. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH ORDNINGS

UPPGIFTER 

01. Avlöningar 

1.24J.169 

1.24J.169 

~~~~~ 
6.ooo 
6.ooo 

92.500 

85.000 

7.500 

71.62.2_ 

71.625 
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06. MOTORFORDONSBYRÅN 

01. Avlöningar (f) 

Administrativa byrån. 

11. LANDSTINGSVAL 

J1. Landskapets andel av valnämndernas utgifter 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

22. ÅLANDS TURISTHOTELL 

74. Omändringsarbeten i fastigheten (r) 

Huvudtitel 25. 

OMRÅDE ------------

Byrån för socialvårdsärenden. 

OJ. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

JO. Landskapsandel och -understöd för hem

vårdsverksamhet (f) 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

74. Grundförbättring av byggnader (r) 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ============================================== 
Allmänna bxrån och skolbxrån. 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄRDVERK 

01. Avlöningar (f) 

19. Tryckningskostnader (f) 

21. Undervisningsmateriel och bibliotek 
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11. 044 

11. 044 

70.000 

70.000 

290.000 

290.000 

38.500 

22.000 

3.000 

13.500 

-~ 
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08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

01. Avlöningar (f) 

21. Undervisningsmateriel 

22. Arbetsverktyg och övningsmaterial 

29. Övriga konsumtionsutgifter 

70. Anskaffning av inventarier och maskiner 

75. Inredning av utrymme för träarbeten (r) 

77. Övningsbana för traktorkörning 

14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSA1'1HET 

50. Landskapsunderstöd åt Ålands hotell och

restaurangskola 

Huvudtitel 27. 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

46. För tryggande av sysselsättningen (f) 

52. Produktionsstöd 

Jordbruksbyrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS

VERKSA1'1HET 

03. Avlöningskostnader för sjukvikariehjälp 

inom lantbruket 

41.a Räntestöd för täckdikningsmaskin 

51. Landskapsunderstöd för 4-H verksamheten 

Skogsbruksbyrån. 

16. PLANTSKOLORNA 

74. Grundreparation av fastighet (r) 

148.500 

20.500 

14.ooo 

5.000 

6.ooo 

65.000 

30.000 

s.ooo 

~.!2.!.QQQ -------

300.000 

200.000 

100.000 

74.ooo 

50.000 

6.ooo 

18.000 

41.000 

41.000 

460 
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Huvudtitel 28. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 
Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 

71. Inköp av båt 

Utgifternas totalbelopp 

1.243.169 

lQ0.000 

100.000 
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D E T A L J M 0 T I V E R I N G 

U T G I F T E R 

OJ. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

Expertutlåtanden. 

6.ooo (2.000) 

462 

Tillägget föranleds av kostnader i samband med av 

landskapsrevisorerna anlitad expertis rörande gransk

ning av landskapsrevisionens organisation och inrikt

ning. 

Allmänna byrån. 

02. POLISINRÄTTNINGEN I MARIEHAMN 

Avlöningar (f). 

85.000 (2.163.402) 

Under tiden 5 januari - 18 juni 1976 har 6 poliskon

staplar från Mariehamns polisinrättning kommenderats 

till en polismanskapskurs vid polisinstitutet i Otnäs. 

Då det vid behandlingen av förslaget till årsstat för 

år 1976 ännu inte var känt att en svenskspråkig man

skapskurs skulle förverkligas under år 1976 begärdes 

inte medel för täckande av de merutgifter ovanstående 

deltagande i kursen medför. 

För att täcka kostnaderna för ersättningspersonal under 

kurstiden erfordras ett tilläggsanslag om 85.000 mark. 

Socialskyddsavgifter (f). 

7.500 (190.000) 

Tillägget föranleds av de ökade löneutgifterna under 

momentet 23.02.01. 
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03. LANDSPOLISEN SAMT ÖVRIGA POLIS- OCH 

ORDNINGSUPPGIFTER 

Avlöningar (f). 

71.625 (1.377.674) 

463 

Till den under momentet 23.02.01 omnämnda svenskspråki

ga manskapskursen vid polisinstitutet i Otnäs har kom

menderats även konstaplar från landspolisen, vilket 

innebär att även för deras del ersättningspersonal 

har måst anställas. Då budgetförslaget för år 1976 
uppgjordes utgick man vidare från att en viss sam

ordning av länsmansdistrikten skulle kunna göras un

der år 1976, varigenom kraven på extra personal kunde 

elimineras. Denna samordning har dock ännu inte kun

nat förverkligas, varför extra personal blir erforder

lig. 

Vidare har tillkommit utökade uppgifter i form av 

förstärkt bevakning vid flygfältet samt intensifierad 

trafikövervakning. 

Av förenämnda orsaker erfordras ett tilläggsanslag 

för extra konstaplar under 40,5 månader eller 71.625 
mark. 

06. MOTORFORDONSBYRÅN 

Avlöningar (f). 

(248.042) 
För att bättre få tjänstebenämningen att motsvara 

arbetsuppgifterna föreslås att en tjänst som e.o. 

maskinskrivare vid motorfordonsbyrån ombildas till 

en e.o. biträdande kanslistbefattning. 

På grund härav föreslås en tjänst som e.o. maskin

skrivare i löneklass V 8 indragen och i stället in

rättad en e.o. biträdande kanslistbefattning i löne

klass V 8, räknat från 1.6.1976. 
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464 
Administrativa byrån. 

11. LANDSTINGSVAL 

Landskapets andel av valnämndernas utgifter. 

11.044 ( - ) 

För att kunna utbetala landskapets lagstadgade andel 

av kostnaderna för det under år 1975 förrättade lands

tings- och kommunalvalet erfordras ett anslag om 

11.043,47 mark utöver det belopp om 15.000 mark, som 

ingick i 1975 års ordinarie årsstat. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

22. ÅLANDS TURISTHOTELL 

Omändringsarbeten i fastigheten (r). (Momentet nytt) 

70.000 ( - ) 

För att möjliggöra under momentet 26.14.50 föreslagna 

åtgärder föreslås på detta moment ett anslag om 

70.000 mark. Kostnaderna på detta moment avser vissa 

ombyggnader av fastigheten till en kostnad av 70.000 

mark. 

OMRÅDE ====== 
Byrån för socialvårdsärenden. 

03. BARNAVÅRD OCH BARNAFOSTRAN 

Landskapsandel och -understöd för hemvårdsverksam

het (f). 

290.000 (248.ooo) 

Genom en lagändring som trätt i kraft under år 1976 

(ÅFS 11/1976) skall kommunerna för sin hemvårdshjälps

verksamhet numera även erhålla förskott på sina land

skapsandelar. Då sålunda under år 1976 kommer att ut-
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gå såväl slutligt bidrag för år 1975 som förskott för 

år 1976 erfordras ett tilläggsanslag om 290.000 mark. 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ÅLANDS CENTRALSJUKHUS 

Grundförbättring av byggnader (r). 

(325.000) 

För grundreparation eller alternativt nybyggnad av 

sjukhusets köksavdelning upptogs i 1975 års budget 

ett delanslag om 535.000 mark. På grund av att ut-

redningarna om en nybyggnad i stället för en grund

reparation dragit ut på tiden har anslaget ännu inte 

tagits i bruk, annat än för utredningskostnader och 

planering. Av anslaget kvarstår ca 500.000 mark. 

I och med att barnträdgården Solrosen flyttat till 

egna lokaliteter har nedre vaningen i personalbostaden 

blivit ledig för sitt ursprungliga ändamål. De 

ledigblivna lokaliteterna är emellertid i sådant skick 

att de inte kan tas i bruk för bostadsändamål utan en 

omfattande renovering. Sjukhusstyrelsen har i samband 

härmed föreslagit att anslag skulle beviljas för före

nämnda renovering men att denna senare skulle följas 

av en successiv ombyggnad av de övriga tre våningarna 

i samma flygel. 

Landskapsstyrelsen, som har konstaterat att en eventu

ell nybyggnad av köksavdelningen av rent ritnings- och 

projekteringsmässiga orsaker inte kan komma igång 

förrän tidigast i början av år 1977, föreslår på grund 

härav att disponibelt anslag för köksavdelningens om

eller nybyggnad skulle tas i anspråk för en ombyggnad 

av personalbostaden. Förefintligt anslag beräknas i 

stort sett förslå för renovering av de två nedersta vå

ningarna i personalbostadens södra flygel. Genom att 

reparera två våningar i taget anser landskapsstyrelsen 
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att kostnaderna kan nedbringas och olägenheterna 

under ombyggnaden minskas för den personal som bor 

i andra lokaliteter i personalbostaden. Kostnaderna 

beräknas för två våningar till ca 600.000 mark. 

Genom den planerade ombyggnaden kommer i varje 

våning att inredas 6 mindre lägenheter med till en 

tidsenlig bostad hörande bekvämligheter. 

Landskapsstyrelsen föreslår på grund av ovanstående 

utredning att av anslaget för köksavdelningen skulle 

få utnyttjas 500.000 mark. Till övrig del skulle 

tas i anspråk tidigare beviljade disponibla medel för 

reparationer i personalbostaden, av vilka i detta nu 

återstår ca 130.000 mark. 

Allmänna byrån och skolbyrån. 

04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 

Avlöningar (f). 

22.000 (509.922) 

För att möjliggöra en 1-terminskurs för skeppare i 

kustfart föreslås ett löneanslag om 20.500 mark för 

avlöning av timlärare under ca 4 månader. Kursen är 

avsedd .att börja den 1 september. Då samtidigt en 

ny 2-årig styrmanslinje begynner erfordras i samband 

med planeringen och administrationen anslag för extra 

kanslihjälp om 1.500 mark. 

Tryckningskostnader (f). 

3.000 (5.500) 

De nya kurserna och informationen kring dem, de brant 

stegrade annonskostnaderna och övrig information med

för behov av tilläggsanslag. 
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Från rådgivande kommissionens för Ålands Sjöfarts

läroverk sida har man ansett att informationen om 

kurserna borde effektiveras så att den når den 

svensktalande befolkningen även i andra delar av 

landet. 

Undervisningsmateriel och bibliotek. 

13.500 (6.ooo) 

Sjöfartsläroverkets radarsimulator, som är 13 

gammal, har under år 1976 konstaterats behöva 

grundlig översyn, då fel iakttagits på den. 

0 ar 

en 

Då 
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översynen behöves snarast möjligt föreslås ett anslag 

härför om 6.ooo mark. 

För undervisningsmateriel till de nya kurser som 

startar hösten 1976 föreslås följande: 

Undervisningen i kemi, elteknik och ADB 

För kopiering samt kompendier åt lärare 

Komplettering av bibliotek 

2.000 mark 

08. ÅLANDS LANTMANNASKOLA 

3.000 

2.500 

Il 

Il 

7.500 mark 

Sedan hösten 1975 har landskapsstyrelsen utrett möj

ligheterna att vid Ålands lantmannaskola fr.o.m. 

läsåret 1976-77 inleda en fyraårig försöksverksamhet 

i avsikt att utveckla lantmannaskolan till en för 

landskapets förhållanden anpassad två-årig lantbruks

teknisk skola. För att leda försöksverksamheten har 

tillsatts en kommitte som senast under vårterminen 

1979 skall framlägga förslag till slutlig utformning 

av skolans läroplan och komma med förslag till erforder

lig revision av lagstiftningen rörande skolan. Planen 

på att göra skolan två-årig överensstämmer helt med på

gående omläggning i riket, där sedan år 1975 föreligger 

en undervisningsplan för en jordbruksteknisk försöks

skola, utarbetad av Yrkesutbildningsstyrelsen. 
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Försöksverksamheten i riket har utvecklats positivt 

och det har bl.a. visat sig att ett betydligt större 

antal elever söker sig till den två-åriga skolan än 

till den ett-åriga. 

Utredningarna om den åländska försöksverksamheten 
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har skett i nära samarbete med Yrkesutbildningsstyrel

sens avdelning för lantbruksundervisning. Därvid har 

man konstaterat att de yttre förutsättningarna för ut

vidgad skolverksamhet vid Ålands lantmannaskola före-

ligger. Utan större kapitalinvesteringar kan en andra 

årskurs införas. Landskapet räknar för närvarande ca 

1200 - 1300 jordbrukare på heltid, varför elevrekryte

ringen borde kunna bli tillräcklig. Under läsåret 

1975-76 besöktes skolan av 19 elever. 

Kapitalinvesteringarna hänför sig närmast till iordning

ställande av utrymmen för den praktiska undervisningen 

i träarbeten, anskaffning av träbearbetningsredskap, 

utrustning för övningar i växtproduktion, laboratorie

utrustning, komplettering av verkstadens verktygsupp

sättning och övningsbana för traktorkörning. Då av

sikten är att hösten 1976 intaga 12 elever till årskurs 

1 och lika många till årskurs 2, är skolans internats

kapaci tet emellertid för knapp. Denna fråga räknar man 

dock med att lösa genom omdisponering av utrymmen och 

genom att eventuellt några elever bor hemma. 

Undervisningen kommer att uppläggas så att årskurs 1 

kommer att omfatta en grundundervisningsperiod medan 

årskurs 2 inrymmer specialundervisning. Ifråga om 

denna har man i riket inriktat sig på 1) en odlarlinje, 

2) en värdinnelinje och 3) en teknisk linje. Av dessa 

linjer har odlarlinjen och värdinnelinjen klara berörings

punkter. Efter specialundervisningen följer liksom även 

efter grundundervisningen praktik som kan utföras även 

på hemgården. Den som emellertid skall söka sig in 

till lantbruksskola på institutsnivå skall dock tills

vidare utföra sin praktik utanför hemgården. En elev 
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från årskurs 2 skall för så vitt han fyller praktik

fordringarna kunna fortsätta vid Högre svenska läro-

verket i Åbo. Den läroplan som förnärvarande utarbe-

tas tar närmast sikte på odlarlinjen, som lätt kan 

kombineras med en värdinnelinje. 

Avlöningar (f). 

20.500 (197.356) 

Övergången till två-årig lantbruksundervisning er-

fordrar ökning av lärarpersonalen. Då det här rör 

sig om försöksverksamhet föreslås anslag för timlärare, 

närmast i maskinlära med inriktning på jordbruksmaski-

ner. För timlärararvoden föreslås sammanlagt 20.500 

mark. 

Undervisningsmateriel. 

14.ooo (12.000) 

På grund av att hyreskostnaderna för av skolans för 

undervisningsändamål upphyrda jordbruksmaskiner stigit 

väsentligt högre än beräknat erfordras tilläggsanslag. 

Sålunda har för dylika hyror 1976 års årsstat redan 

belastats med ca 7.300 mark. För läromedel erforder

liga för den utvidgade utbildningen föreslås 6.000 

mark. 

Arbetsverktyg och övningsmaterial. (Rubriken ändrad) 

5.000 (4.ooo) 

I motiveringen till förslaget till årsstaten för år 

1976 angavs att momentet, som då rubricerades Arbets

verktyg, även inrymde råmaterial för övningsändamål. 

Då elevernas verkstadsövningar blivit en allt vikti

gare del i skolans undervisning och då undervisningen 

utvidgas föreslås ett tillägg på momentet om 5.000 mark. 
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Övriga konsumtionsutgifter. 

6.ooo (15.500) 

På grund av övergången till två-årig skola och ökat 

antal elever stiger kostnaderna för bl.a. annonse

ring, elevskjutsning och städning. 

Anskaffning av inventarier och maskiner. 

65.000 (16.485) 
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Vid skolan saknas f.n. träbearbetningsredskap, ut

rustning för praktiska övningar i växtproduktion och 

laboratorieutrustning för fysik, kemi och botanik. 

Likaså måste verkstadens verktygsuppsättning komplet

teras och förnyas samt ett svetsaggregat anskaffas. 

Kostnaderna för anskaffningarna fördelar sig enligt 

följande: 

Träbearbetningsredskap 

Utrustning för övningar i växt

produktion 

Laboratorieutrustning 

Komplettering av verktygsupp

sättning 

10.000 

10.000 

15.000 

30.000 

65.000 

Inredning av utrymme för träarbeten (r). (Momentet nytt) 

30.000 ( - ) 

För att möjliggöra undervisning i praktisk husbyggnads

lära och träbearbetning föreslås inredning av vinds-

utrymmen i vedliderbyggnaden. 

räknas till 30.000 mark. 

Övningsbana för traktorkörning. 

Kostnaderna härför be-

(Momentet nytt) 

8.ooo ( - ) 

Till undervisningen hör traktorkörning, ~ör vilket 

ändamål en övningsplan erfordras. Kostnaden beräknas 

till 8.ooo mark. 
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14. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET 

Landskapsunderstöd åt Ålands hotell- och rest~urang

skola. 

(845.000) 

471 

Landskapsstyrelsen har från den 1 maj 1976 övertagit 

Ålands hotell- och restaurangskola. En interimistisk 

direktion har tillsatts, vilken kommer att göra upp 

förslag till budget och omedelbart vidtaga övriga er

forderliga åtgärder som följer med övertagandet. På 

grund av att den nytillsatta direktionen ännu inte 

tidsmässigt haft möjligheter att inkomma med sitt 

budgetförslag föreslås att rubricerade moment skulle 

tillsvidare få belastas med utgifterna för skolan och 

att dessa senare överföres till särskilda budgetmoment 

under eget kapitel. 

I samband med behandlingen av förslaget till ordi

narie årsstat för år 1976 framhöll landstinget (Fu 

nr 6/1975-76) att de nuvarande lokaliteterna i Godby 

var otidsenliga och otillräckliga och underströk att 

det var ytterst angeläget att skolans framtid skulle 

tryggas genom uppförande av tidsenliga lokaliteter. 

Det förutsattes att planeringen rörande skolan, dess 

dimensionering och lokalisering snarast skulle genom-

föras. 

Landskapsstyrelsen ~nser det för sin del icke troligt 

att landskapet i nuvarande statsfinansiella situation 

skulle kunna utverka extraordinarie anslag för nybyggnad 

av en hotell- och restaurangskola. På grund härav har 

landskapsstyrelsen, då arrendeavtalet med ägaren till 

den fastighet i Finström, Godby, där skolan f.n. är 

inrymd utgår den 31 oktober 1976, utrett möjligheterna 

att förlägga skolans verksamhet till utrymmen i Hotell 

Arkipelag. Därvid har landskapsstyrelsen tagit hänsyn 

till de fördelar ur undervisningssynpunkt en lokali

sering till landskapets hotell- och restauranganlägg-

ning i Mariehamn skulle innebära. Särskilt har kon-

staterats att elevernas praktiska yrkesundervisning 
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i hög grad skulle främjas härigenom. Vidare ger 

skolans förläggande till Hotell Arkipelag möjligheter 

att utveckla grundutbildningen och inrikta skolans 

verksamhet även på högre utbildning i form av hovmäs

tar-, barmästar- och köksmästarutbildning. Vid yrkes

utbildningsstyrelsen i Helsingfors, som har om hand 

planeringen av motsvarande yrkesutbildning i riket, har 

man ansett en lokalisering till utrymmen i Hotell Arki

pelag vara en ändamålsenlig åtgärd. 

Då landskapsstyrelsen tagit ställning till lokaliserings

frågan har även beaktats de kostnader en fortsatt verk

samhet i Godby skulle medföra. Enligt företagen utred

ning skulle en investering om ca J00.000 mark vara er

forderlig för att utbygga skolans undervisningskök och 

försätta undervisningsutrymmena i övrigt i ett till

fredsställande skick. Förbättringarna av köket har 

påyrkats av de övervakande hälsovårdsmyndigheterna. 

Vid underhandlingar med Godby-anläggningens ägare har 

även betydande höjning av arrendevederlaget påyrkats. 

Landskapsstyrelsen har även ansett det oändamålsenligt 

att investera stora belopp i en anläggning, som inte 

ägs av landskapet och som inte långsiktigt kan lösa 

skolans utrymmesfråga. 

Enligt de utredningar föreningen för Ålands hotell

och restaurangskola gjort skulle en ombyggd skola i 

Godby kosta ca 8 miljoner mark. Och en helt och hållet 

ny anläggning skulle kosta ca 12-15 milj. mark. Mot 

bakgrunden av alla dessa omständigheter har landskaps

styrelsen kommit till att undervisningen på lång sikt 

borde förläggas till Hotell Arkipelag, där utrymmes

behovet kan lösas utan att störa hotell- och restaurang

rörelsen. Härvid har beaktats att skolan, då hyresav

talet med Mariehamns stad utlöper, kan utnyttja de utrym

men som nu disponeras av stadsbiblioteket och stadens 

socialkansli. 

Då skolverksamheten omfattar höst, vinter och vår kan 

den överkapacitet anläggningen har under dessa årstider 

utnyttjas. Skolan skulle sålunda enligt förslag dispo-

nera utrymmen om ca 800 m2 som under högsäsong till 

största delen skulle stå till arrendatorns förfogande. 
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Fördelarna med en förläggning av hotell- och restau

rangskolans utrymmen i Hotell Arkipelag är på grund 

härav uppenbara även för en arrendator och skulle 

betydligt förbättra rörelseförutsättningarna. Över

flyttningen till Hotell Arkipelag avses ske före 

vårterminens början år 1977. Som logi för eleverna 

kommer utrymmen att upphyras i hotell i staden. 

Kostnaderna för iordningställande av utrymmen i 

Hotell Arkipelag beräknas till 250.000 mark, varav 

70.000 mark föreslås budgeterat under momentet 

23.22.74. Övriga kostnader fördelar sig på 

maskiner och inventarier 

köks- och barutensilier 

80.000 mark 

100.000 mark 
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vilka tillsvidare föreslås påförda rubricerade moment 

för att senare överföras till särskilt budgetmoment 

under eget kapitel. 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

För tryggande av sysselsättningen (f). 

200.000 (125.000) 

Landskapsstyrelsen vidtog senaste vinter-vår på grund 

av rådande undersysselsättning i landskapet åtgärder 

för att temporärt förbättra sysselsättningsläget. 

Sysselsättningsarbeten igångsattes huvudsakligast på 

utgiftsområden som hör till landskapsförvaltningen. 

Bland dessa kan nämnas, röjningsarbeten på Bomarsunds 

fornminnesområde, byggnadsarbeten på landskapets garage 

i Godby, röjningsarbeten på trafikavdelningens område 

på Möckelö och inom landskapets naturskyddsområden. 

För byggande av småbåtshamn i Geta och gästhamn i 
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Hammarland anslogs även mindre belopp. För att 

möjliggöra fortsatt sysselsättning för ett 20-tal 

arbetstagare i snickeribranschen har landskaps

styrelsen reserverat sysselsättningsanslag och där

utöver sysselsättningslån under momentet 27.02.77. 

Behovet av sysselsättningsmedel för hittills vid

tagna åtgärder beräknas till ca 250.000 mark. För 

att sysselsättningsstöd vid behov skall kunna ges 

även under resten av innevarande år föreslås ett 

tilläggsanslag om 200.000 mark. 

Produktionsstöd (r}. 

100.000 (1.000.000) 

Enligt den av landstinget fastställda årsstaten för 

år 1976 skulle för i lagen om produktionsstöd avsedda 

investerings-, start- och utbildningsbidrag under år 

1976 få beviljas högst 1.500.000 mark. 

Produktionsstöden såväl i riket som i landskapet av

ser endast utvecklingsområdena, av vilkas totala be

folkning Ålands folkmängd utgör 1,14 %. Av tilläggs

stödsområdenas befolkning utgör motsvarande åländska 

andel 4,9 %. 
På grund av föreliggande behov av produktionsstöd före

slår landskapsstyrelsen på basen av ovanstående utred

ning att den för år 1976 godkända befogenheten att 

bevilja investerings-, start- och utbildningsbidrag 

skulle höjas med 700.000 mark från 1.500.000 mark 

till 2.200.000 mark. 

Då för produktionsstöd, som utbetalas under år 1976, 

beräknas åtgå ytterligare 100.000 mark utöver tidigare 

budgeterade 1.000.000 mark föreslås ett tillägg på 

momentet om 100.000 mark. 



27.10.03 

27.10.41a 

- 22 -

Jordbruksbyrån. 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET SAMT JORDDISPOSITIONS

VERKSAMHET 

Avlöningskostnader för sjukvikariehjälp inom lant

bruket. (Momentet nytt) 

50.000 ( - ) 
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För att bereda de åländska jordbrukarna enahanda för

måner som jordbrukarna i riket föreslås ett anslag om 

50.000 mark att användas för sjukvikariehjälp enligt 

motsvarande grunder som i riket. 

Räntestöd för täckdikningsmaskin. (Momentet nytt) 

6.ooo ( - ) 

Enligt en nyligen företagen utredning har framgått 

att endast 10 % av åkerarealen i landskapet är täck

dikad med rör och att denna procent är låg i jämförelse 

med motsvarande förhållanden i riket. 

en dylik täckdikning uppnår 

Då man genom 

en jämnare torrläggning, som resulterar i tidigare 

vårbruk, längre växtperiod och ökad skördeavkast

ning 

en arealvinning då öppna diken sätts fast 

en strukturförbättring och i bebrukningshänseende 

bättre arrondering 

har man från jordbrukarhåll framfört önskemålet att 

landskapet skulle anskaffa en specialmaskin för täck-

dikning. Genom utökade specialodlingar har täckdik-

ningen fått allt större betydelse. 

Under sommaren 1975 utfördes i försökssyfte i landskapet 

under en månads tid täckdikningsarbeten av en fastländsk 

entreprenör med specialmaskin och grusvagn. Erfaren

heterna av försöket var goda och påvisade behovet av 

tillgång till en täckdikningsmaskin. Anlitarlde av 
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entreprenör från riket medför emellertid svårigheter 

att få specialmaskinen till en gård vid rätt tidpunkt, 

då behovet av maskinen vid samma tidpunkt är stort i 

entreprenörens eget ordinarie verksamhetsområde. 

Mot bakgrunden av ovanstående har landskapsstyrelsen 

ansett att man lämpligast kunde stöda täckdikningsverk

samheten genom att bevilja räntestöd åt en person eller 

företag som anskaffar en dylik maskin. Räntestödet 

föreslås utgå med 3 % under 5 års tid, varför under 

rubricerade moment föreslås 6.000 mark, vilket mot

svarar räntestöd på anskaffningskostnaden som beräknas 

till 200.000 mark. 

Landskapsunderstöd för 4-H verksamheten. 

18.000 (45.000) 

Avlöningsförmånerna för klubbledarna inom 4-H verksam

heten har höjts avsevärt i riket och avlöningen har 

numera bundits vid löneklass. I landskapet verkar f.n. 
0 0 ° tva klubbledare pa heltid med hela fasta Aland som 

arbetsfält samt två halvtidsanställda, varav en i 

Brändö och en i Föglö. Dessutom har två klubbledarbe

fattningar varit obesatta (en i Kökar och Sottunga samt 

en i Kumlinge). Av dessa sistnämnda föreslås tjänsten 

i Kökar och Sottunga återbesatt under år 1976. Klubb

ledarna arbetar under 7 månader av året. För utgif

terna under år 1976 beräknas åtgå ca 63.000 mark, var

för ett tilläggsanslag om 18.000 mark erfordras. 

Sko~sbruksbyrån. 

16. PLANTSKOLORNA 

Grundreparation av fastighet (r). (Momentet nytt) 

41.000 ( - ) 

Landskapets personalbostad vid Grelsby Plantskola har 

visat sig kräva en omfattande grundreparation. Enligt 

en utredning som gjorts måste reparation av vattentaket 
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och av fuktisoleringen, utbyte av fönsterbågar, 

invallning av oljetanken samt dörreparation ske med 

det snaraste. Dessa kostnader beräknas till ca 

15.000 mark. Vidare befinner sig lokaliteterna i 

synnerligen dåligt skick, varför i samband med 

nämnda arbeten även nya plastmattor borde inläggas 

4 7 

i stället för de gamla korkmattorna, köksskåpen i 

nedre lägenheten kompletteras, innertaken korrigeras 

och målningsarbeten utföras. Dessa sistnämnda arbeten 

beräknas kosta ca 26.000 mark. 

Allmänna byrån. 

02. VÄGAR 

Inköp av båt. 

100.000 

(Momentet nytt) 

( - ) 

Då trafikavdelningens tjänstebåt totalförstördes vid 

brand senaste vinter och avdelningen är i oundgängligt 

behov av en ny för att kunna sköta sina arbetsuppgifter 

ute i skärgården föreslås anskaffande av en ersättnings-

båt till ett pris av 180.000 mark. 

hade följande dimensioner: 

L = 10,5 m 

B = 3,0 m 

Maskinstyrka = 2x75 hk 

Den brunna båten 

Föreslås att den nya båten skulle vara av motsvarande 

storlek, men med något större maskinstyrka. 

I samband med ärendets behandling har utretts att en 

mindre båttyp icke skulle kunna fylla alla de krav som 

måste ställas på en dylik båt, nämligen att den skall 

klara svåra väderleksförhållanden och vara tillräckligt 

stor för en begränsad övernattning vid tjänstemännens 

resor i skärgården. Båten skall även vid behov kunna 

användas för landskapsstyrelsen för resor och för 

representation. 

Då i brandersättning för den brunna båten inflyter 80.000 mark föreslås 

på rnornenteet ett tillägg av 100.000 mark. 
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se Uvarsända Republikens Presidents skrivelse av den 12 dcceffi~or 

rörande ;\Jandsdelcgationcns beslut av den 13 :naj 1969 an.sående Le;v.Ll-

jandct åt landskapet Aland ay ett extraordinarie stats<i.r1slag pL 

i Marieharn .. '1 och ett extraordinarie statsa.i.1slag på 1).675.000 rr:z.~::-'~: i' 

uppförande av landskapets självstyrelsegård jäl.lte musej_b;:;ggnad cch 

ämbetsbostad för lantrådet sarr:t pa.r1':erir.:.g.sa.i.1läggninsar och rr:ed 

turisthotell gemensan:ma teksiska anläg3[li::gar och oefol'.ff.1.:i.n6SS~:Jl'.id. 

Republikens President har tillika u;::;pdragit at stat::>ri -

det· att vidtaga behöriga åtgärder för uta.1ordnande av de :i.frclsa'1a-

ra.Ylde statsanslagen. 

I anledning av vad ova.>J. sagts och secan ärendet fö:;:>oeredelse-

vis handlc.gts i statsrådets finans'Ll.tskott den 8 april 1970~ .. 
J1ar statsråde::; beslutat att vid utanord:aa...'1.det av ov&.r.L."1.i::::.nda stat::; 

slag bör efterföljas följa.i.1de villkor; 

• 
l. Ar 1971 påb5rjas arbetena på ett turist~otell och en vä~~e-

och efter att den blivit fä~dig 1976, 

och en ä~betsbostad för l~ntråcet. 

2. Ackordsöverensko~celsarna bör uppgöres 

del tal 4 r;iilj It rnar:< anv~inds ~~r byggnadsarboten, 

: 1.9 7 7 
- I • 

,... .. 
'·"·' 
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pU.börja and4."'a större 'bygr;nadsförctac;, och ifall. d0tta är 

ofrånkomligt, bör sådana ärenden innan förverklise:ndet av byz.;sno.ds-

företaget s}:er i form av framstälJninc;ar om extraordinarie stats-

wzlaG föreläggas Republikens Prcsidc~t för godkLlnnande. 

förordnad tj~instcman eller av byr;c;nads:::;tyrclsen utsedda snk1-::u.··rniz;a 

vod:sUilla nödJ.gu in::-.;pcktioncr och kontroJ.L-;yncr ptt arbct:~pla1:::~cn. 

5. Den slutlie;a aysynino;cn av ovan avsedda anli:.t.ggninc;ar s:{all 

i närvaro av representa.YJ.ter för byggnadssty-..celsen och Alands landskaps-

ägå ·ru .. 11 i den ordning som tillämpas vid statsve:rkets by;:;g....; 
' .... 

av detta slag. 

6$ Statskontoret utru1ordnar de åt landskapet beviljade ext:. ..... 2~0:'-

statsanslagen i rater sålunda at"c den första rekvisitionen 

medel bör åtföljas av en utred..."ling beträffande medlens användning; 

varje påfölja.'1.de rekvisition bör fogas en redovisning beträffa..1de an-

vänd.11ingen av den närmast föregående raten sarnt en motive:cir..g av beho-

av nye; medel. 

Fina.YJ.srniniste:i."iet 2.nslår i budgeten årligen de medel so:;; bci:J.övs 

,r täckandet av de utgifter detta beslut ger upphov till .. ~l211c2 

i s t e r 

fu':.S J.ag till följ ar~de 

R . • ' 4eger1n,gs ra .. a 

budget. 

,--- -.,_ 

Osmo !CalJ..iala 
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11 MA.J 70. 

TILL FINANSMINISTERIET. 

MED HÄNViSNiNG TILL REPUGL!KENS PRESlDE~TS SThDFXSTEL2E 

DEH f2 DC:CE:ViE:ER 
0 

AL i\!rnSDELEGAT l ONEr~S DEN 13 Mf.J EJ69 1969 AV 

.FATT;\DE BESLUT OM EEVILJ.l.NDE Xr " L~NDSKAPET ALAND AV EXTRA-

ORDINARIE ANSLAG F5R UPPF6RANDE AV LANDSKAPETS SJALV~TY2ELSE

GÄRD OCH ~BR UPPF5RANOE AV EN HOTELL- OCH RESTAURANGA\l~GG-
N I N G I r,J AR ! [ HAMN s AH T F j r~ A 1l s r; : t4 1 s TER i E. T s l s }~ R l VE L s E [, E ;4 

8 APRIL 1970 NR VM 89/15-31/C9 NEDDELAGE BE2LUT OM DE AV 

ST A T S RÅ D E T F (5 R A N S l AG E T S U I il 1; T T J AN D E FAS T S l :. Ci N A ./ I L L K 0 ~; :: rJ 

P.. N S L A G K 0 M !,; E R fJ N D E R B U D G C: T Å R E T I 9 71 E !~ L l G 'T M U r ·-; R E F I f '. i L l G A , 
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ANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
Budgethyrån 

22 april 76 
).lar!oodmn, åttn • • . • . .. .. .. • . • .. . .. .. • • • • • 19 •••• 

N:o ..7.9. .. .f.."\J .. ~ .... 

Till Finansministeriet 

Helsingfors 

Hänvisande till landskapsstyrelsens brev den 12 mars 1976 

nr 47 Fb, vari land~;kapsstyrelsen utlovade att kontrakt 

482 

om byggande av Vårdö-bron icke kommer att skrivas förrän 

finansioringsfrågan klarlagts efter över.läggningar med 

Ålandsdelegationen och med Finansministeriet, översänder 

landskapsstyrelsen - sedan Ålandsdelegationen tagit ställ

ning i frågan -~ vördsamt ett 

PM om Vårdö-bron jämte bilagor såsom utredning i 

ärendet. 

Landskapsstyrelsen uttryckE~r förhoppningen att Finans

ministeriet skall :finna de åtgärder landskapsstyrelsen vid

tagit såsom ändarnålsenliga med beaktande av 

1) att bl'.'obyggnadcn just nu kan genomföras billigt 

(enligt VoV) 

2) att byggnadsplanen för bron är välgjord (enl. VoV) 

3) att bron är ekonomiskt fördelaktig jämförd med :ftirj

hål1ning (vov) 

4) att bron erslitter en :färja som annars m&ste förnyas 

elle:t' · ombyggas 

5) att bron kommer att medföra en genomsnittlig årlig 

inl)espari_ng Clf1 ca 1, J milJon0r mark 

6) att bron lir ett led i trafikplan för sklirgårdstra

f'ikcn som kommer att miri ska andra trafikkostnader 



7) att Ålandsdelegationen anser att projektet icke 

f'örutsätter e.o. anslag 

483 

8) att landskapet under tiden 1971-77 byggt blott en 

mindre del av 'Projekt 77 och således icke utnyttjat 

den byggnadskvot som f'örutsattes i programmet 

9) att bron tryggar trafiken året om och att trafiken 

då blir oberoende av ishinder 

10) att trafikkapaciteten ökas och medger trafik dygnet 

runt. 

Då gil ti.ghetstiden för anbudet angående brobyggnaden ut

går den 2 maj 1976 anhåller landskapsstyreJ_sen vördsamt 

att överläggningarna i finansieringsf'rår;an skulle kunna 

äga rum därförinnan så att ett avgörande i f'rågan kunde 

fattas före nämnda tidpunkt. 

L a n t r å d 

Finanschef 



-. VoV: 

:;;;..;..--"'--b-'y_~ 
:för-

pla-

fördel-

--=-J"'-. ärr;!~ r d • 

!ned fär,ihåll-_ 

ning. 

. 4. 34 

P.M. 

om Vårclö-bron ============= 
.. 

A. Sakuppgif'ter om bron och färjf'örbindelserna. 

Anbud.på byggande av Vårdö-bron. 

7.666.000 mk 8 •. t?oo. ooo mk 

( 1ägs ta anbud fr<°in oJ i 'j·-:::1 
.C' • ..1.irmor : 

· 8.670.000 n~ ' • 

8.820.000 Il 8.950.000 Il 9.311.000 Il 

10 .. 791.000 " 100790.000 Il 10.860.000 1l 

10c900.000 11 
•· 

Billigaste anbud har givits av Ab Skånska Cement, v<:irs 

pla.n för byggande är välgjord~ Vid byggandet används 

utrus·tning, som &."1.vt~nts vid bygggndet av Ölandsbro:n. 

Byggnadsmaterialet, så som cement 7 sand och stål, in--

köpes så gott som uteslutande i Finland. Dron blir i 

platsgjuten betong, vilket ger.bästa m~jliga syssel

sättning för lokal arbetskraft. Enligt överingenj~r 

Punrionen vid Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen vore ett 

in1t.;dande av byggandet av lands vägsbron nu förmår;l ~ ct, 
ö.å prisnivån tydligt nedgått jämf'ört med tidicare /,r. 

Enligt överingenjör Punnonen ·är planen för byggcrndc t: 

välgjord. Vidare är en bro på ifrågavarande st~llc 

ekonomiskt mer fördelaktig än att upprätthcilla Lirj~T<!--

fik (se övering. Punnonens yttrande i AD:s prot, ?.S /'-:G 
- I ' 

sid. 1). Ålandsdeleg3. tionens protolcol1 su tdr3.[; ntP'' Cö J--

jer som Bilaga 1. 

Kan icke byggandet av Vårdö-bron inledas nu (m.:-Lj 1 r·1j) 

torde det vara nödvändigt att beställa en ny 1 ::1.1vls \·<i c~"' -
.färja för leverans senast år 1978-79 i stället f:;r d •1: 

nuvarande färjan scm är överårig, för liten och sc>rn C",:r 

att f'ylla trafikkraven på rutten erfordrar s2t ~>cc:os si:,,-

ra ombyggnader att kostnaderna :fö:r dem icke 1-:211 :.;,;·,;-i:;-,, 

ekonomiskt f~rsvarbara. Or;:t:;~"'"gg:;:J:a .. dslcostn:~-~.d~:-1--~1~1 l_.!:_:- l ,s~ ~};; 

' 

andet av en ny farJa. 

( Griss.lan--typ) lä.rnpad 
...... ior 
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beräknas till 11.000,000 mk (Oy Laivateollisuus Ab:s 

kostnadsberäkning 18.04.1975). 

Såsom verifiering av ovanntlmnda utsaga lämnas följande 

uppgifter: 

Nuvarande landsvi:igsfärja m/s Vårdö insattes i trai'ik 

1962. År 1978 blir färjan sålades 16 år. 

Väg-- och vattenbyggnadsstyrclsen har byggt tre syster-· 

färjor till rn/ s Vårdö ·, vilka alla nu är ombyggda för 

kostnader närmast jämförbara med nybyggnadskostnader. 

·Pörutom förlängning har företagits byte av bottenplå

tar och motorer. 

M/s Korpo byggd 1957 ombyg·gdes 0 1969 (efter ·12 l!r) ar 

H/s Nagu byggd 1955 ornb)~ t~·c~·ti e s 0 1966 ( c,ftcr 11 år) ar 

M/s II byggd 1960 ombyggdes 0 1968 (efter 8 [11~) nagu ar 

På Föglö-Linjen insattes m/s F~glö 1957 
0 ar 

färja till m/s Vårdö, men ersattes 1971 av m/s Grisslon 

(efter 14 år). 

Såsom framgår har f'ärj orna av denna typ kunnat anvLi:v: L'.~ 

under 8-14 år. Vårdö-f~rjan är, då Vårdö-bron cnlict 

planerna ftlrdigställts år 1978,som franili~llits 1 G ar ... 

Orsakerna till att färjorna ombyggts eller utbytts 11ar 

varit dels att de blivit utslitna av ständig tr;:.;.f'i\: och 

d9ls av att trafikbehoven på rutterna utvecklats oc11 

vuxit. På grund av näringslivets omstruk.turcrjn:::; hcir 

året-runt--traf'ik blivit oundgänglig. 

trafikera sin rutt under 2-2,5 månader aY 
0 . arer 

av ishindcr, 

nellt m~lda vintrarna~ 

att under perioden .::.J.:ptorr:'oer - ol.;:tobcr resc·r·:c·:,. :,·i:1 

Föglö insatts parallellt på 1injen f'ör ntt kL:' '' 

portern3.. \
T • l 1 / F. . , • . ' . n,•, ,/=:. 1,·. ·.· . .!" ' : ; \;;. : ' ·J.care ·1a:r m/ s 'O{;.LO ersatt "· - · · 

dockningsporioderna. 
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f'ör m/s Föglös ovan.nämnda trafik har stigit till 

.210.000 mk per år och beräknas år 1978 till 

270.000 mk. 

486 

Landskapsstyrelsen bilägger till detta PM en bilaga 

Jämförande kostnadskalkyl, som utvisar att byr;gandot 

av V&rdö-bron skulle leda till årliga inbesparingar 

om ca 1, J miljöner mark. (se bilaga 2) 

Vårdö-bron kommer att på längre sikt möjliggöra andra 

inbesparingar geno~ omläggning av norra skärgårdens 

traf'ik:förbindelser. 

0 

Ala.'1.dsdelogationen har vid sitt sammantri:tde den 1l1.04. 

prat. sid. J) att 1976 uttalat (se bilaga 1 1 

0 

AD: s 

Vårdö-broprojektet är av sådan art att dot icke för

utsätter att anslag beviljas i extraordinarie vtig. I 

fråga om finansieringsmöjlighet8n har Delegationen 

även framhållit att stadgandot i självstyre1selac-cn 

om 11 enahanda förmåner" förutsätter att landskapets 

intresse av 2.tt arbetskra:ftspolitiska åtgfö·.0 cler kun v:i d

tas också i landskapet till motsvarande grad sorn i r5.-

ket beaktas. 

Vid utanordnandet av statsanslagen f'ör Projc,kt 77 }Lr 

statsr2tdet den 8.4.1970 f'aststä1lt bLa. f'ölj~1nde 

kor: 

1. Ar 1971 påbc3rjo.s arbc:·tena på ett tnristhoteJJ c1 cli 

en v~irmec en tral. D •· :fL öl•• • 0 1"'"'1 arc ~er pa0orJas ar Y1~ 

andE1t av on sjcilvstyrelset;±'i.rd och c.fter z:tt ci:·:i 

blivit 1~t.ird:i.g 1976, uppi'örandet aY en 1:·1u::;ei1 1 :1-t",:;;, 

och en ämoe tsbo stad :för 1fmtråde t. 

2. J\cko:r.'ds(.iy·c1'er:sl.,~on:melscr.n.a bör upp;;-;ör21s ;.c;·,, ;1 t t 
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J. De.åländska myndigheterna bör under n~mnda tid 

avhålla sig från att påbörja andra större byggnads

f'öretag, och if'all detta är ofrånkomligt, bör så-

. dana ärenden innan förverkligandet av byggnadsf'öre

taget sker i form av framställningar om extrnnrdi

narie statsanslag föreläggas Republikens President 

:för godk~innande. 

A? villkoren framgår sålunda att 

1. Turisthotellet skulle påbörjas 

Självstyrelsegård~n påbörjas 0 ar 

3. Museum m. rn. påbcir j as år 1976 

Bur~ har projektet förverkligats? 

0 ar 1971 

1974 

28 .. 100 m3 

Jh.500 mJ 
15.500 m3 

Av byggnadsprograrnmet har fram till mars 1976 genom

förts endast 28.100 m3 .eller 36 ~av projektet. Beaktar 

man att självstyrelsegården skulle blivit klar s{1so111 aY-

sågs i medlet av år 1976 har landskapet till denna tid

punkt byggt endast ca lW 9~ av byggnadskvoten t:~nligt 

tidsplanerna från 1970. 

Under tiden för Projekt 77 har dessutom byggts X1n11ds 

sj~mansskola (ca 16.000 m3), vilken dock är en skola 

för hela Svensk--1''inland (de åländska eleverna ca 25~ JO ~~ 

under de senastr~ fem åren). 

Enligt den från landskapets sida hävdade uppf'attnin(~cn 

avsåg villkoret nr J i samband med förverkligandet nv 

Projekt 77 närmast husbyggnader nwn icke trafikf'örliin-

dels er. En sådan tolkning finner stöd även dii_ri att 

en ny färja kunde anskaf'f'as i stället för den nuva:c:irn_le 

Vårdö-färjan utan att denna anskaffning ~r beroende av 

villkoren :fcir Projekt 77. Att en broförliindelsc 5,1;,1 

ersätter en i'iir ja - o cl-1 som sku11e inb0 spara åt lon cl-

skapct/stcctteu ca 1,3 n:iijoner rna:ck per E1r - sJ.:u_l1e 2:u:1n:t 

str:ida mot nt:mncla vj_11kor 3.!.' därvid s;;årt att :f(irst:'., D~\ 

landskapet dos s u torn på grund a.v :föreni-imnc~c;_ l>rc i nv<' ~;i··:· i.',: 

skurit ner vi;;c:;bygg1lCJ.c1:=:;1n~:'lagen i ·1976 ELJ'S L 1 :ci_r,Pt :;.::···-

skärningar under de fölJande 
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åren bör brobygget enligt land~kapsstyrelsens åsikt 

icke anses såsom ett större byggnadsföretag i don 

bemärkelse som avsågs i v:i.l1koren för Projekt 77. 

I finansieringsfråg~n kan vidare framhållas att det 

knappast ka:ri anses skäligt och riktigt att landska

pet skall vara bundet till finansieringsvillkoren 

från år 1970 under hela den tid det försenade Pro-
-------~ jekt 77 genomföres. Och villkoren borde i varjP. fall 

inte f'å ställa hi.nder i vägen för landskapet att vid-

taga åtgfirder som medför stora årliga besparingar. 



LAN DSD ELEGATI 0 N EN 
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ij~L~Jl? ~-:~r; L~1·: 

Flats och tid 

! 

·--- -·--------~-

:SA i- ~t .:it l·l '11 11 / J)1~ .. : :e 
Helsingfor·0 

Ordfö.rD.DdE:n Isak~rnon s:c:.'.i: ~ 

utsedcL1 6.rcUnarie lcdar:wtcn I,.'.'."\.rs ·:r. , , 
J 01l8.i1G s 011 

ord.in2.rie ledamöterna Ragnar 

Vid protokollet: sekreteraren Lars 

Karlsson 

·--------··~----------·---

nr och ärende Hand1lnga.T och u t:cedning Beslut 

] tt ~.!.. 
AVRl~KNIHGEU FÖH 1974-

18 G' 0 2 .. 7 7 ft ~i:x· 2. -f j_ 1~~~~1\rcl e J_n in FE e11s _f ö i.:'ro.l t rLi~n.s;: s ornr{tt1 e ~ 'l~! .:::c:t=cl • I) 1 :~.?:. n ~:~i r~ c:: 
~-----------·~=,-···~··- ..... -~--·--------·-----------··------------------------·-------~-

Frägan om finansieringssättet f5r byggande av landsvf3sbro m~l1~tn 
· 1·1o"'f'to·· och GJ"_::-_,,,c; 1,··.0'_1 r11 i· v,~.rdo·· 1 t .L • 1 J ~ t · t " ' · 1 · _._ '. ~-· _ •~ ,co;n:run u:pp·,ogs 1.;l ___ IOr ·sc.LT u?rc;;nc: ... L 

Fnder ~;rcnc1etshand1df'fning n2.rvar kl. 8.3Q -- 9.30 över.i.L~;2:r-.jö:c· 

A~dcrs 'Lindholm fr~n landskapsstyrelsen samt BveringcnjLlr Y1jb 

P . f" .. h '.L , d .L ., ' 1 ·1 . unnonen :.re.n v2.g-· oc. va-c t..enoyggn.: ss 1,yre.lsens •. n~o.J.vuc __ y; u 1 c. 

-· ("" , ... , ,,. 
' ·:: 4 l,..r 1 • 

för vissa ftirjor. 

ett relativt stort ~rojckt. Tro~~ att inga jtimförbura pToj~::~ :~r 

-a.-~/ 8.-t·t -c.J~1:'5.311i-;//':~-1 -G~rc1J.~L{~ t psdr~~J. :~ j:-~7;1f'0rt t1 1~ci t-1.fli_ i·c:-~ t~~:-- 1 ;_:,--:-~:·-~~·.:::-~ 

V r; y> 
-C·- L 

~; t;.: J J_ i.:s i ' 
{_,._:__ 

. ,. 
' • 1 • ' ' •• ~ ~ 



Lir1G.:1ol~::i oc:h Purmonen o.vltigsnat sig goc1Ltnde AlG..rnJ;sc[2le-

ltione~ efter diskussion till utjti~ning: . 490 
HL 02. · V~.~c~2r enlig L följa.nclc 

för mom. 77; 
rnotiv0rin;' 

inansieringssättet för en i vederbörlig ordning planerad och 

ostnad.sb<crd~nad tra.:Ciklösning beträffc.1.nde str~_Lc1~ningen Vårdö 

uvuc1ö - Girsholm - Töftö - Pr2.stö - f.::sta Alo.nd har v2.lts av 

le.nds lc:?.nds ting D,r 197 t~. l'ro j ektet onfa ttar 1) v8.g-- ocb bank

yggnud, 2).byggande av landsv~gsbro samt 3) förnyande av färj-

,, 

'-· 

utjä.121.ningen fö:c 1974 aktualiseras pro~Iektet för delegationens 

i· huvudsak av en kostnidspost·om 35.600 mark för planering 

Mot posten som så~Rn finnes enligt delegationens 

ingen anmärkning, dä en dylik.planeringskostnad b~r kun~~ 

oavsett vilken ställning som kommer intas -t;j_ll 

l. er i· ·-1rr c• ~;..; ~t .. .i.. p .l~ 
..1. [;VL-C .. I_,.,_. L för själva ~robygg8t . 

emellertid att sJväl rikets som landskapets 

ssen betjänas av att finan~ierin&ss~ttet sn~rast 1n5jligt 

byggnadsföret~gcts genomförande f'l:rmi t 

brobyggnadsandelen en~igt förcligrranae 'utr~dnini· kommer 

be.cöra åren 

1976 ' ffi(;Q ) 

' 
1 rni 1 j . m:":.trk 

1977 med 4 ,G uil.j . ra.~3.r k· ·~ 

ikt den i -13 § 1 mom. 17 pun1-::ten sj~~lvst.yrclsels.g2n för rl:.:,:.·'. 
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ni:ngcn och kost~1adsoe~äkningen av projektet upphäver enli _ _c::t; !.~~--
. . . . I-. 

_t_• b , .... d ._ ... , _L ] 1 ,. . • ·-gaLlOn2ns .cuomninz ess sam.1or1enev c0c aen oru1nnr1e ouugetrc-

gleringen. Vad st!:rskiI t. det tota1a projek'c2ts ko;::d;n2.dsstor1e~-: cch 

brobyggnudsdelens andel därav beträffar, finner delegation~n att 
• l. • 1 t. 'l l" d .. f' " d ~·· . I- ..L ~ • ~·- 1 proJer;:·cc·ct' ·ic s c.:gg2.n e ovcr . ..Le:ce ar me J:or 2.-s·v vvc.mg io:r ~CO~tn:::.-

dens h~nfBrande till englng2anslag i ex.trao:cd ilk.r ie i'in::~:ns io·,., i,..., w.;:_ 
- --..t ... :._;...._. 

vhg icke föroli5ger enJ.igt de i 30 § 2 mom. sj~lvstyrelsola20n an

givna g:nmö.erna. 

Den trafikl~sning som landskapet eftersträvar kommer enligt dele-

t . ~ ' . . ga ionens uunia~~n1nq 
~ .J. ~ 

t t; ~ • 1 ,._ • b . . ~ 1 . . ' . a - p~ si~·~ in~e ara ar iga inoesparing~r, 
. -

och projektets flirdigst~llande enligt uppgjord pla~ skull~ m~~f~r2 
att någon ny frigAende ftirja till betydande kostnad icke b~hövde 

ansk·:::.ff as, Q
, P~_ ., , v:s> -. .... ..... .. r . . " 

a aen nuvaranuc drao-Ia. Jan inom nagra 

Vad finansieringsm~jligheten pä qrund av statsverkcts nuvara~~e 

ekono~iska Jäge beträffar, f~nner d2leg~tionen att stad~anJet o:L 

ts intresse av en ~~l~n-

skapets 

motsvarande ~rad 
'-· 

3 Oi71 

gation8n fbrutsätter att landsti~~ct för sin del under de aktucll~t 
~ ~ 

0 :fiS t_Zi~ic] ig !~~te I' • 

Tl • ' ' -· , 
~~ gruno nRrav ocn 

samt, 

C' "' Q * ~-- Y• ,':': ,-~,. ~~ p 
-·---~, 
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J)4 delcg~tiÖri.<:>n:; utj~inmingsbeslut i hf.~r n;in:nt äv::.:cencle upptc::..gcs 

I 

492 

a\f Hcpub1ikens prc::Jit'icnt för fast~:;t21leL:e, kcrn f1·[~Q"an or;1 dess 

~Jhtincig1:et av clc villkor st2.tsrltdet fastst~~l1t för finansicrinrse
21 i . 

av 11
J?rojcltt 77 11 

korrm:a till prö·vning, vi1ken om.stäncUf;hct clele-
Jti· 0·1en K' ·o" ~, 4 · •1 -1-. r, r· ,_, ·r g di 1 ~ J. ._. l• -:...i. V t,.; -· '-"~ • 

Orrl .. '11 Sit.t UtJ·;,imnincr:-sb~?slut beträ:ffandc_ j_2_·.·. 02. V~~rr21 __ , skall cl"'l "tr'' + ·LrY:' ., 
--~~ - ... \... - - \...... i.: u t.· - u - ,.'., \...'.; l 

un icrr~:_tta fin:::.nsr:dni:,t.cr.iet och la11cL=.::kc.111satyrc1.sen rneclel:c:t proto-
ko .lslitdrag. 

. I 

sekretera.re 



i. 
' 

4J3 
Ledamoten Johansson: I . 

Kostnaderna för fBrverklig~nde av brobyggnadsproje1~tot mell 2~ 
TöftB och Girsholm i Vård~ komcun uppz~~ till ett belopp

1 
3 0~ 

till sin storleksordni11g motsv2rar de årliga kostnaderna f~r 

vägunder.hö.J.ls t och fi:ir jhål1n.i n;en i la.21dc3kapet lland. 

Enlic;t erhållen u treclning bygges i riket åJ::'li[;'o.n i genor:l:::;;i_i_ tt 

tre broars som &r av sa:nma storlek eller stö:cTc ~i.n den nu av--

encäncsutgift för ett f~retag, vilka~ cd avse~nde å pJanltrs-

och med beaktande av att fr~ga är ou en betydande omregl0ri~g 

av en tra~ikled icke anses s~Ll~anbö~~ ~:0d den ordinarie b~dc~~-

f ct ov~nsazaa an~er 

sin rinf<:t 

...... r' 
~j ;_• 

) _ .. ; . 
(, -L -- _!_, 
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tr~~ Nr 79 Fb/22.4.1976 AlandS landskapsstyrelse 

Hänvisande till Alands landskapsstyrelses ovannämnda brev 

meddelar finansministeriet, att inledandet av byggn~ds

arbetena på Värdö-bron enligt ministeriets uppfattning är 

ett sådant större byggnadsprojekt som avses i statsrådets 

besl0t av den 8.4.1970,_och som så länge arbetena på själv

~tyrelse~ärden och därtill anslutna byggnadsarbeten pågår 

bo~de förelä9gas Republikens President för godkännande i 

form av framställningar om extraordinarie statsar1slag, i 

synnerhet som landskapet Aland själv tidigare ansett bro-
·-

arbetena vara av de~ art som i allm~nhet förel~gges Repub-

likens President för godkännande i form av extraordinarie 
anslaci . 

. 
Regeringsråd Osrno Kall-ial0 vid finansministeriet ha.r redan 

innan projektet p§börjades muntligt meddelat denna finans

ministeriets ståndpunkt till lantrådet Alarik Häggblom. 

Finansministeriet betonar ytterligare, att ovanstående enciJst 

är finansG1inisteriets uppfattning i frågan~ och att det 

slutliga avgörandet i saken enligt självstyrelselagen för 

Aland ligger hos Alandsdelegationen och Republikens President. 

Förh0ndlingsordningen för extraordinarie anslag i sjlilv-

styrels2l0gen för Aland är enligt ministeriets uppfattning 

urpgjord just för dylika fall, då olika myncli~1h2t'.'.:'i' EC::;12i1an 

ke:,i uppstå olika uppfattning. Med användande av fl:irfarar1drt 

fJ~ extraordinarie anslag kan myndighete~na p~ A1ond få de 

beslutande organens avg~rande redan innan anslag0n fastst~llts 



Vårdö ·· broprojekt •. 

Brobyggnadskostna<ler 

Anslutande VQgar + färjfästen 

Kabelf'ärja 

s.00.0.000,-

2.900.000,

~--'G..JOO .! 000 c 
12.200.000,-

Kapitalkostnader genomsnittligt per år (Ränta 10 %) 

Bro + vägar (avskrives på ~O år) 

annuitet = 10,09 7~ x 10.900.000 

Kabelf'ärja (avskri-v-n.tid 20 år) 

annuitet = 11,75 of ;o X 1.300.000 

Driftskostnader för kabelf~rja år 1978 

Vägunderhåll år 1978 = 
280.000 

20.000 

Bilaga 2. \/Tl\'J 
• """ - .!. ) 

9 

1.252.560 

=:::::::.::-.:::-=:.::.::::=:=:::.=:.: 

Driftskostnaderna för Vårdö1~ärjan beräknas å.-c 1976 till ca . . 

1 milj. rn2irk. }led en 1 e:: o! • 
_i jo -· lg årlig kostn.adsi:ikning- blir kc~stn::~-

derna år ·i 978 

Kostnad för paraJlellfärja 

- 2 mån/år 

Kapitalkostnader: 

Färja av Grisal2n-typ 

Ränta 1 r' ol u ,o 
Avs.kri vr1ings tid 

Annujtet 

Kapital kos t:1c~d 

0 

= 
20 år 

1.J'.20,000 rnk 

270.000 

11.000.000 tl 

av 11.000.000 

Arliga kapital- och driftskostnader :f0r f~rj-

förbindelse till V&rd~ 1978 en1:it;t nu1:arandc 

tra:f i.k lö :::;n-111 g 
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