
1974-75 Lt - Ls framst. nr 41 - Fu. 256 

FINANSlITSKOTTETS BETÄNKANDE nr 10Ll974-75 med 

anledning av Landskapsstyrel5-ens framställning 

till Landstinget med förslag till första tillägg 

till ordinarie årsstaten för landskapet Åland un

der år 1975. 

Landstinget har inbegärt Finansutskottets yttrande över ovannämnda fram

ställning. Utskottet som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och över

ingenjör Anders Lindholm får anföra följande. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat ltm Erik Lund

qvists m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för år 1975, 28.02.77, 

anvisas 70.000 mark för trafikljus i korsningen Lemlands-Hammarlandsvägen 

och östra utfarten från Mariehamn. (Mot.nr 9/1974-75). 

Samtidigt har utskottet även behandlat ltm Sven Lembergs hemställnings

motion angående uppdrag åt landskapsstyrelsen att utarbeta en tidsenlig de-

talj- och kostnadsplan för den östra utfarten från Mariehamn. (Mot.nr 25/1974-75 ) 

över vilken särskilt betänkande avges. 

Lån för lagring av lantbruksprodukter. 

Finansutskottet tog vid behandlingen av förslaget till ordinarie årsstaten 

del av uppgifter om planerade nya lagerutrymmen. Uppenbart är att behovet 

redan då var större än vad som redovisades för utskottet. På utskottets för

s lag höjdes anslaget till ett belopp som förutsattes täcka de aktuella beho

ven för de där nämnda projekten och likaså godkändes en motivering som avsåg 

att projekt inom ramen för den givna målsättningen borde kunna påräkna full 

låneandel. 

Utskottet finner nu, liksom då, att lagerfrågan är en viktig del av pågående 

uppbyggnad av förädlingen av egna produkter. 

Oaktat den allmänna ekonomiska åtstramningen, som avser att minska bl.a. 

utgifterna på investeringssidan, konstaterar utskottet att regeringen i sitt 

program uttryckligen prioriterar sådana sysselsättningsfrämjande projekt som 

skapar förutsättningar för konkurrenskraftig inhemsk .produktion, minskar eller 

ersätter import och kräver liten energi. Ur dessa synpunkter hade lånen för 

lagerhållning bort ges företräde framom andra investeringar. För närvarande 

pågår inom denna _sektor en kraftig utbyggnad för att möjliggöra en förädling 

av lantbruksprodukter på hemmaplan. Samtidigt är möjlgheterna att på den pri

vata kapitalmarknaden uppbringa långfristig kredit mycket inskränkta. I en 

sådan situation finner utskottet det inte bara rimligt utan direkt motiverat 

att större kapitaltillskott i form av lån under en kortare period skall kunna 

ges än vad som möjligen ut kompensationssynpunkt kunde betraktas såsom nor

malt årligt anslag. Utskottet finner frågan så angelägen att det förutsätter 
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att landskapsstyrelsen i nästkommande t i lläggsbudget upptager tilläggsanslag 

i så stor utsträckning att de företag som under utsatt tid inlänmat ansökan 

skall kunna få lån i lika stor utsträckning som övriga sökande beviljats un

der finansåret 1975. 

28 .02. 77 

Detaljmotivering. 

Vägbyggnads- oc:h vägförbättringsarbeten på fasta Åland lr). 
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Ut fart frän Mariehamn 800 .000 mark. Utskottet noterar att flerta-

let av de frågor som av landstinget ansågs öppna vid behandlingen 

av ordinarie årsstaten kunnat klarläggas genom den i framställningen 

refererade utredningen . 

Utredningen påvisar också att en sträckning enligt den gamla ut

farten skulle vara ett tänkbart al ternativ. 

Utskottet anser det dock riktigt att för sträckningen inom stads 

området följa det alternativ som förordas av stadens myndigheter. 

Från stadens sida föreligger önskemål om snar utbyggnad av den 

nya utfarten liksom ifråga om användningen av den nuvarande ut

fartsvägen. Valet av nu föreslaget alternativ innebär enligt ut

skottets uppfattning att den t idigare vägens status som allmän 

landsväg kommer att upphöra och att staden för sin del inte kan · 

ställa särskilda förbehåll i sammanhanget. 

Inför utbyggnaden av ny utfart kvarstår en del oklara frågor rö

rande kostnaderna för erforder l i g mark och ersättning till pri 

vata markägare. Enligt vad utskottet inhämtat f innes inte i det alj 

uppgifter om markåtgång , men c. 2 ha utgörs av privat mark. För 

närvararrie saknas aktuell värdering av kostnaderna för markinlösen . 

Detta är emellertid förvaltnings f rågor, vilka landskapsstyrelsen 

med staden kan utre<la och därom avta1a under förutsättning att lands

tinget slår fast principerna för landskapets andel av inlösnings

kostnaderna. Med heaktande av att en utfart redan finnes bör, en

ligt utskottets uppfattning , staden förbinda sig att tillhandahålla 

all erforderlig mark; av staden ägd mark enligt väglagen utan er-
Llll~9an. för . "1pfan mark landskapet skulle till. st.~den e.r1ägg_a ersätt:nilg 
sattn1ng/t1 samma pris som da landskapet inloser vagmä·fi< pa 

andra platser i landskapet. Då vägen är avsedd att tjäna endast som 

ut/infartsväg för fordonstrafik bör i avtalet kunna inryckas be

stämmelser om kostnadernas fördelning i den mån vägen på stadens 

önskan bygges i högre standard el l er annan utfornming än vad tra

fikbehovet förutsätter. 

Utfartens dragning förutsätter naturlig trafikdelning till och 

utbyggnad av den s.k. Dalber gsleden, varför denna av staden bör 

byggas så att den är klar när utfartsprojektet i övrigt är färdigt. 
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Utskottet som med hänvisning till ovanstående har omfattat förslaget om 

att 800 .000 mark upptages för en första etapp av utfartsvägen önskar dock 

framhålla att den fortsatta utbyggnaden även kommer att vara beroende av det 

ekonomiska läget. 

Med hänvisning till ovanstående och att den s.k . rökerikorsningen inom en 

snar framtid ersättes med en ny trafiklösning finner utskottet riktigt före

slå förkastande av ltm Erik Lundqvists m.fl.finansmotion. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel

sens förslag till första tillägg till ordinarie 

årsstaten för landskapet Åland under år 1975 och 

bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för bud

getens förverkligande erforderliga lån, samt 

att Landstinget hemställer om att landskaps

styrelsen under innevarande session i tilläggs

budget förelägger landstinget förslag om erfor

derligt anslag för lån till byggande av lager

utrymmen för lantbruksprodukter. 

Mariehamn, den 21 april 1975. 
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Närvarande i utskottet:ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer Jansson 

samt ledamöterna Lundqvist, Friberg och Mattsson. 
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