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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 12/1964 med an
ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ-· 
ning till Ålands landsting med förslag till or
dinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet 
Åland under år 196 5 ( 29/1964). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in
begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört Lands
tingets Talman, landskapsstyrelsen, landskapskamreraren Henrik Gus
tafsson, äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors, vägingeniören 
Bo Wilenius, landskapsagronomen Ernst Johansson, landskapsforstmästa-
ren Bertel Lindroos, landskapsarkeologen Matts Dreijer, ordföranden i 
Ålands företagarförening, ban~direktör Klas Eklund, chefsläkaren Gunnar 
Hellström, överläkaren Erik Nqrdström, sysslomannen Rolf Eriksson, di
rekt ören vid Samseglingsagenturen Ab Sven-Erik Johnsson samt~öretagit 
resor till Brändö, Kumlinge 1 Sund, Saltvik, Finström och Lumparland, 
vördsamt anföra följande: 

Gränsen mellan självstyrelsens tvenne huvudsakliga finansierings
former, ordinarie medel och extraordinarie anslag, uppdrages i 30 § 
självstyrelselagen genom angivande av de utgifter, som skola finansie
ras med extraordinarie anslag. Till dessa skall räknas "större engångs
utgifter för bekostande eller understödjande av anstalter och inrätt
ningar eller företag, vilka med avseende å planläggning och kostnadsbe
räkning kräva en särskild, ingående behandling och vilkas finansiering 
icke sammanhör med den ordinarie budgetregleringen 11

• Praxis har genom 
tiderna icke varit fullt konsekvent i dessa frågor i det att i ordina
rie väg någon gäng finansierats företag av sådan art, som i andra fall 
finansierats i extraordinarie väg. På senare år har dock tolkningen av 
stadgandfet gått i den riktningen att i princip samtliga med ett företag 
av denna art sammanhängande utg;fter finansierai~ med extraordinarie 
anslag, 

Den långsamma behandlingen av Landstingets framställningar om extra
ordinarie anslag för olika ändamål har dock under senare år givit an
ledning till en tilltagande irritation. Framställningarnas behandling 
i Ålandsdelegationen har städse, med tanke på nödigt inhämtande av ut
låtanden från rikets fackmyndigheter, slutförts inom skälig tidsrymd, 
men därefter har Ålandsdelegationens beslut i och för beredning av fö
redragningen för Republikens President underkastats en synnerligen om
fattande ny prövning i rikets fackmyndigheter, vilket i enskilda fall 
kunnat pågå i flera år. Dä större företag vanligen giva anledning till 
ett flertal framställningar om extraordinarie anslag, den första avseen-
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de kostnader för projektering av företage~, den andra avseende före
tagets finansiering och därefter en eller flera framställningar om 
tilläggsanslag på grund av de kostnadsstegringar, som inträffat under 
tidigare dröjsmål, har förfarandet med finansiering i extraordinarie 
väg blivit tungrott och oändamålsenligt. Dröjsmål med slutligt avgö
rande har i vissa fall ansetts mera negativt för utvecklingen i land
skapet än vad ett snabbt meddelat avslag skulle ha varit, ty i det se
nare fallet hade självstyrelsemyndigheterna haft möjlighet att söka 
andra utvägar för problemets lösande. 

Den av Landstinget utsedda delegationen har genom uppvaktning hos 
Republikens President nått en överenskommelse om tolkningen av 30 § 
självstyrelselagen, som mera lägger huvudvikten på orden "icke samman
hör med den ordinarie budgetregleringen". Enligt denna tolkning skulle 
sådana för självstyrelsesystemet helt naturliga behov, somt.ex. beho
vet av en landskapsgård, kunna finansieras i ordinarie väg, medan åter 
anslagsbehov, där utgifternas storlek förutsätter prövning av deras be
rättigande med särskilt stor tonvikt på synpunkter som "på Åland rådan
de prislägen, landskapets särförhållanden och avskilda läge eller befolk
ningens särskilda levnadsbe~ingelser", såsom frågan om extraordinarie 
anslag för turisthotellet i Mariehamn, också framdeles skulle tillgodo
ses i extraordinarie väg. 

Utskottet anser Landstinget ha anledning att omfatta denna tolkning 
med tillfredsställelse. Upptagande av anslag i landskapets ordinarie 
budget för sådana behov, som stå i överensstämmelse med de förmåner, 
som medgivas landets medborgare i riket, vidgar möjligheterna för att 
tillgodose den åländska befolkningens berättigade krav utan dröjsmål. 
Å andra sidan har Landstinget fortfarande bibehållits möjligheten att 
i f örhandsprövning erhålla visshet om det berättigade i sådana anslags
äskanden, där utgifternas storlek icke på grund av landskapets särför- -
hållanden kan ställas i ~irekt relation till motsvarande statsutgifter 
i riket, För dessa fall har ytterligare den överenskommelsen nåtts, att 
Ålandsdelegationens beslut skall föredragas för stadfäst~lse inom en 
tid av sex månader, vilket torde undanröja orsaken till irritation i 
detta sammanhang. 

Beträffande förhandlingsresultatet hänvisas för övrigt till den re
dogörelse, som här är intagen som bilaga. 

X X X X 
Till de frågor, som vid sidan av finansieringsfrågan rönt en behand-

ling hos riksmyndigheterna, som varit ägnad att framkalla irritation i 
landskäpet• hGr fr!gan om t~l~visionsförhållandena. Ehuru från landska
pets sid.ä fiieä ä11 6.nskvärd tydlighet .framhållits, att denna fråga icke 
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kan få en för landskapets invånare tillfredsställande lösning med mind
re sebarheten för Sveriges televisionssändningar förbättras, har någon 
förståelse för landskapets önskemål tidigare ick~ uppnåtts. Under de 
senaste månaderna synes dock såväl ministeriet för kommunikationerna 
och allmänna arbetena som vederbörande myndigheter i Sverige ha ägnat 
lösningen av frågan ett intresse, som giver anledning till förhoppnin
gar om en lösning inom den närmaste framtiden. Den av Landstinget ut
sända delegationen erhöll också hos Republikens President bekräftelse 
på re~eringens positiva inställning till frågans lösande i önskad rikt
ning. Då utskottet finner det troligt, att nödiga juridiska och teknis
ka utredningar skall slutföras utan dröjsmål, anser utskottet sig icke 

ha anledning till förslag om åtgärder i denna fråga för närvarande. 
X X X X 

Förslaget till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för år 1965 bygger 

på regeringens ursprungliga budgetförslag, vilk~t sedermera blivit i 
vissa avseenden reviderat genom senare föreslagna nedskärningar. Under 
utskottsbehandlingen har det icke varit möjligt att erhålla uppgifter 
om de föreslagna nedskärningarna, varför utskottets förslag liksom land

skapsstyrelsens är baserat på regeringens ursprungliga budgetproposition. 
Då störr.e ändringar än vanligt måhända kan komma att införas i statsför
slaget, anser utskottet det nödvändigt att särskilt understryka, att 

landskapsstyrelsen vid tillämppingen av 1965 års ordinarie budget bör 

beakta de förändringar, som statsf örslaget undergår vid riksdagsbehand
lingen. 

Ordinarie budgeten för innevarande år slutade på 15.648.869 mark var

till i första tilläggsbudgeten kom 470.333 och i den andra tilläggsbud

geten, till vilken utskottet ännu icke tagit ställning, enligt l~nd= 
~kapsstyrelsens förslag 2.059,976 mark, Totalt uppgår budgeterna för 
1964 i detta stadium till ~8.179.178 mark medan landskapsstyrelsens f~r
slag för 1965 slutar på 20.146.955 mark och utskottets på 21.137.005 
mark. 

.2. Ayd. I:l 

l Ht. I: 8. 

D e t a 1 j m o t i v e r i n g. 

I N K 0 M S T E R • 
Statsanslag för skattefinansiell utjämning. 

Utskottet. p.ar höjt- förskottet för år 1965 (skrivfel i land
skapsstyr~Isens förslag) för att balansera på utgiftssidan 
före slagna höjningar. 

U T G I F T E R. 
eyra för landstingets lokaliteter jämte lyse och städning (f). 
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Under behandlingen i utskottet har landskapskamreraren 

meddelat, att från stadens sida fastställts höjda hyror för 
Landstingets och landskaps styrelsens 'lokaliteter. Ehuru an
slaget är ett f Örslagsanslag 1 anser utskottet att anslaget 
borde höjas för att giva en riktig uppfattning om inkomman
de års utgifter. 
H.yra f ö:r:; . lands.kaps13tyrelsens 1ökali t ,eter jämte l;y~e . och 

st ädning..(f ) , 
Hänvisande till moti-veringen under 1 Ht. I:8 föreslås 

anslaget höjt. 
Polisväsendet pä landet. 

Utskottet erinrar om att den utlovade utredningen om moJ
ligheterna att inrätta en fiske- och jaktpolis ännu icke , 
framlagts för Landstinget. I östra skärgården har under de 
senare ären uppträtt sportfiskare, som utan hänsyn till vat
t~nägare och annan fast befolkning idkar fiske på ett' sätt, 
som icke i längden kan tolereras. Ehuru sjUbevakningen i mån 
av möjlighet övervakar jakt och fiske i skärgården, anser 
utskottet det nödvändigt att öka övervakningsmöjligheterna 
på detta sätt. 
Ålands centralsjukhu~, avlöningar • 

Utskottet har under behandlingen av budgetförslaget ~ot
tagi t en såiydande skrivelse frän landskåps$ttrelsen: 

••!IuUID S 'LANt~ smiYREL SE 
Kansliet Till Landstingets finans

utskott. 
Mariehamn den 11 december 19644 

m 5694. 
I förslaget till inkomst- och utgiftsstat för Ålands cen

tralsjukhus år 1965 hade upptagits anslag jämväl för en e.o. 
assistentläkarbefattning vid obatetrisk-gynekologiska avdel
ningen, men emedan landskapsstyrelsen vid tidpunkten för den 
slutliga behandlingen av landskapets ordinarie inkomst- och ut
giftsstat för år 1965 ännu icke erhållit nödiga .utlåtanden i 
ärendet 1 bl.a. från medicinalstyrelsen, uteslöts denna post ur 
budgetförslaget men skulle om möjligt återinföras senare, ge
nom finansutskottets förmedling, ifall begärd tilläggsutred-
ning skulle hinna inkomma. · 

Sedermera har landskapsstyrelsen erhållit en närmare utred
ning i ärendet av överläkaren Olav Wallen jämte ett härtill 
anslutet utlåtande av ordföranden för Gynekologernas underav
delning av Finska läkarförbundet samt av ordföranden för Fin
lands Gynekologförening ävensom utlåtande av medicinalstyrel
sen och av chefsläkaren Gunnar Hellström. Den sistnämnde har 
också personligen blivit hörd i ärendet av landskapsstyrelsen. 
All inkömmen utredning har varit positiv och förordande. 

Landskapsstyrelsen har vid föredragning den 10-11 inneva~ 
rande december månad ånyo behandlat ärendet och härvid funnit, 

I 

I 

! 
I 
I 
I 

I 
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att behovet av en assistentläkarbefattning vid obstetrisk
gynekologiska avdelningen blivit utrett ävensom att därutöver 
en assistentläkare vid Ålands centralsjukhus också skulle vara 
påkallad dels för att medverka vid poliklinikerna under sommar
månaderna och dels för att underlätta dejoureringsskyldigheten 
för avdelningsläkarna, Frågan om denna nya läkares mottagnings
rum och bostad är ännu icke fullt utredd. 

Under hänvisning till ovanstående har landskapsstyrelsen 
äran hemställa, att under momentet 4 Ht.II-1 i förslaget till 
ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Åland under 
år 1965 skulle upptagas ett anslag om 11 .540 mark för avlönan
de av en extraordinarie assistentläkare vid Ålands centralsjuk
hus' obstetrisk-gynekologiska avdelning. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 
Lantråd Hugo Johansson. 

Äldre landskapssekreterare 
Jan-:&'ik Lindfors." 

Utskottet kan i sak omfatta landskapsstyrelsens förslag om 
den nya läkartjänsten, men då införande av anslag för en ny 
tjänst av utskottet anses vara ett sådant tillj;i.gg till budge
ten, som utskottet icke är berättigat att inf ö+a med mindre 
förslaget framförts från landskapsstyrelsen genom landstinget 
eller väckts av landstingsman i form av finansmotion, har ut
skottet av formella skäl utelämnat anslag för ändamålet~ Ut
skottet emotser på grund härav, att landskapsstyrelsen i för
slag till tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 
för år 1965 upptager erforderligt anslag härför, 

4 Ht.r1:13. Arvode och resekostnader för ögonläkare (f). 
Ltn Harry Lindfors finansmotion ang. ögonläkare. 

Utskottet har tidigare ställt sig positivt till anordnande 
av ögonläkarmottagning vid Ålands centralsjukhus och under den 
tid sådan förekommit, har det tydligt visat sig, att densamma 
fyllt ett stort behov. Syftemålet med motionen omfattas sålun
da helt av utskottet. Kostnaderna för anordnandet av läkarmot
tagningen är emellertid beroende av, huru ofta läkaren håller 
sin mottagning här och från vilken ort han kommer att resa 
till landskapet. Då dessa omständigheter tillsvidare icke äro 
klara, anser utskottet det icke vara nödvändigt att höja ansla-

:c·-:>.:: :_ .ge.rt _ J detta skede, i synnerhet som detsamma är ett f örslaiean-
.,_ --- --- '"i~-.· ·;,~~:·-·''- '%.ifi:P:,J'C ~- ·-:. _,;,.,." .,, . - - , ___ ,- ,., .,,.. 

i. .H'~#'.· :.r-r~t"'7 1--i~~s cen"tr~1aan-ator-ii.iin. ~·-- ' ·"'" : "''"-·'"~',/ ., ~-Vi":· . -f::.O:t:,..., 

/ Ltm. HartY L"indfo;sA finansmotion ang-. kronikefvå;d-eri. 
i I 

Enligt uppgifter av överläkaren Erik Nordström visade ut-
V:·~-.c~li:rigen inom tuberkulosvården en sjunkande tendens fram 
till 1959 medan frekvensen av nya fall sedan dess i stort sett 
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konstant • Antalet nya fall har dock varierat från år till år 

på grund av att den allmänna skärmbildsundersökningen vartan

nat år medfört en ökning av antalet nya fall. Dispensärverk

samheten uppvisar däremot en bKning, beroende på allt större 

krav på årlig undersökning av vissa yrkesgrupper. 

För att kunna bemästra de toppar, som vården på sanatoriet 

fortsättningsvis kommer att uppvisa, behöver sanatoriet om

::tr.atta 25 platser. Det är sålunda icke möjligt att inom den 

närmaste tiden räkna med friställande av mer än den översta 

vånin/gen i sanatoriet för andra ändamål. Denna våning lämpar 

sig väl för vården av kroniskt sjuka. En sådan avdelning bor

de underställas läkarna på centralsjukhuset och betjänas med 

centralsjukhusets tekniska utrustning • 

Utskottet har tagit del av det kommitteförslag , s om på 

landskapsstyrelsens uppdrag uppgjorts beträffande u tbyggnaden 

av Ålands centralsjukhus. Denna utredning omfattar dock icke 

möjlighetern a att inrätta en aVdelnihg för kroni skt sjuka i 

anslutning till centralsjukhtiset ~ Det vore därför enligt ut

skottets mening behövligt, att utredningen kompletterades med 

en utredning härom, varvid jämväl kunde undersökas, om perso

nalbostailisflygeln kunde komma till användning för en utvidg

ning av vårdplatserna för kroniskt sjuka, 

Utskottet har funnit , att den utredning , som utskottet ovan 

hemställer om, kan utföras utan anvisande av särskilt anslag 

för ändamålet, varför förslaget icke påkallar ändring i bud

getförslaget, 

5 Ht . l:J . Åla,nds lyqeum,undervisningsmateriel och bibliotek . 

Under remissdebatten påyrkades en höjning av anslaget för 

anskaffande av vissa hjälpmedel för undervisningen. Utskottet 

har icke anledning att betvivla nyttan av de föreslagna an

skaffningarna men anser , att förslag om sådana inköp bör från 

Ålands lyceum inlämnas till landskapsstyrelsen i budgetf örsla

gen. Det av landskapsstyrelsen föreslagna anslaget är enligt 

vad utskottet inhämtat i full överensstämmelse med lyceets 
eget förslag. 

5 Ht . X:6. Bomarsunds fornminnesområde, 

Utskottet har under behandlingen av ärendet mottagit en 

sålydande skrivelse från landskapsstyrelsen: 

"Ålands landskapsstyrelse 
Kamrerarkontoret. 

Mariehamn, den 9 december 1964 . 
N:o 1134 K. 

Till Landstingets finans 
utskott . 
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I sitt förslag till budget för fornminnesavdelni3_~~ under 

1965 hade landskapsarkeologen även upptagit ett belopp för vi 
sa anläggningar på campingplatsen i Bomarsund , I den utrednin 

_· som härvid presterades saknades emellertid :utlåtande från ri
kets arkeologiska kommission, som numera anlänt och närslutet 
överstyres till finansutskottet. Arkeologiska ·- kommissionen 
förordar dessa anläggningar och påpekar, att ·det till modern 
vård av mera betydande fornlämningsplatser h ör , att staten u:p 
för cafeer, restauranger· och campingplatser, som kan arrender 
ut,, Sedan arkeologiska kommissionen sålunda · f ör sin del f öror 
<l;at .e·tt uthyggaytde av campingplatsen i Bomar sund, har land
s~apsstyrelsen även för sini-del omfattat f örsl~get och anhål
l~r sålunda om att finansutskottet inför i ordinarie budgeten 
:f 9r · år- 1965 ett belopp om 15 .050 mark under 5 Ht. X kap. 6 
·mom,., f .ör uppförande av 2 :tvätthus och 2 klosetter samt an
lä:ggning av vatt·enle'dning 6t:h :förstoring av septiktanken. Av-

·g.ifterna på cam1f-ingplat:sen ·kommer att fördubblas nästa år. 
På lana·~kaps:st-yr,elsens vägnar: 

Lantråd Hugo Johansson. 
Landskapskamrer Henrik Gustafsson.' 

Utskottet anser det förenligt med modern fornminnesförvalt 

ning att allmänhetens tillträde till forntida minnesmärken 

främjas samtidigt som nödiga åtgärder för undvikande av skade 

görelse böra vidtagas. Då camping inom Bomarsunds fästnings

område icke bör och kan förhindras, är det allt skäl att ut

rusta det där anlagda campingområdet på ett sådant sätt, att 

campare före draga att slå sig ner just__ på det för camping av ... 

sedda O\IlI'ådet • . +- annat fall kan :pr<Dhle.:rn,.~ätt uppstå med över
vaRn).~-irv beso1carn~ :gå om:T~tle t, fr'lihl:~t· .f '.,,-;form av svårigheter -·_ .. ,· ';::) . ' ..: - \ (:; ._... '· '\. • . "-~ 

med renhållningen'. · .:11,t'skot~et:;håi · d'~rför helt omfattat land-
skapsstyrefg~_ns för'sla§~· ,. , , 

1 
y__ : 

. ~ .• · ~ r •: I ~ ;)·;' .• . ;, ·~·, ' 

För underhåll och ,.:t;nlösen av -~g~1Illa byggnader. 

~~en 27 novembe~ .:uetta år utfärdades i riket en ny lag om 

· _sey~~ för kultur:riLstoriskt märkliga byggnader (FFS 572/64). En 
. ..... ! -. -.. ~ .. ,,, . . . 

ligt denna lag kan läns-styrelse förklara en kulturhistoriskt 

märklig byggnad skyddad. Ägaren är berättigad att f 'ör skada el 

ler olägenhet härav, som icke bör anses såsom ringa, erhålla 

ersättning ur statsmedel. Iståndsättningsarbeten kunna göras 

på statens försorg ocb bekostnad eller också kan ägaren bevil

jas bidrag för underhållet. 

Ehuru dessa rättigheter, som utskottet förutsätter snart 

också skola stå landskapet till buds på grund av en ~gen lag i 

ämnet, medföra möjlighet att utan alltför höga samhällsutgifte 

bevara de byggnader i landskapet, som för sitt kulturhistorisk 

värde icke borde få riva s eller på annat sätt förstöras1 s~tr 
det utskottet . i många fall nödvändigt att sådana byggnader öve 
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tagas av kommun, hembygdsf örening eller någon annan kulturell 

organisation. Utskottet har därför ansett, att anslaget för 

inlösen av sådana byggnader borde Ökas, och föreslagit en höj

ning med 2.000 mark. 

5 Ht.XIII:J. Understöd åt teatrar, såAgköre; gch orkestrar. 

UtskottBt nödgas med beklagande konstatera, att intresset 

för kulturell verksamhet på musikens område synes vara svagt 

inom landskapet. Det stöd allmänheten ger genom att sluta upp 

kring den årliga sångfesten och andra liknande arrangemang f ö
refaller att vara avtagande. Sommaren 1966 skall Finlands. 

Svenska Sång~ och Musikiörbunds vart femte år återkom-

mande sångfest försiggå i landskap~t. Inför denna uppgift av

ser Ålands Sång- och Musikf örbund att intensifiera verksamhe

ten och söka väcka ett större intresse för densamma. Utskottet 

föreslår, att Landstinget stöder dessa strävanden genom anvi

S&Lde av ett något högre anslag redan för år 1965. 

5 Ht.XIIJ:l3. Bidrag till Ålands handelsskola (f). 

Utskottet hälsar förslaget om inrättande av en handelsskola 

i anslutning ti11 Å1ands yrkesskola med tillfredsställelse. 

Frågan berördes vid Landstingets vintersession innevarande år 

i ltm. Viktor Arvidsson mifl:s hemställningsmotiort (4/1964); 

vilken dock förkastades på grund av att frågan redan var under 

beredning i landskapsstyrelsen. Särskilt förtjänar i detta sam

manhang nämnas, att den nya skolan kommer att utbilda landska

pets ungdom för ett yrke, där möjligheterna till anställning 

inom landskapet äro mycket goda. Inför det första verksamhets

året är det givetvis svårt att med ~nskvärd noggrannhet beräkna 

skolans utgifter, men det fprefaller sannoiikt,_ att budgeterin

gen av bidraget ur landskapets ordinarie medel är realistisk. 

6 Ht.I:l. Avlöningar, en andra byggmästare vid lantbruksavdelningen. 

Vattenförsörjningen och lösandet av avloppsfrågorna på lands

bygden blir, med den högre bostadsstandarden, ett allt större 

problem. Utskottet konstaterar, att anställandet av en andra 

byggmästare vid lantbruksavdelningen är ägnat att främja läsan

det av dessa problem, då de komma att höra till denna befatt

ningshavares huvuduppgifter. 

I detta sammanhang anser utskottet det vara skäl att fram

hålla, att den under samma moment upptagna biträdande trädgårds

konsulenten icke borde kallas 'biträdande' ·' då hans arbetsupp
gifter äro helt självständiga. Landskapsstyrelsen kunde jämväl 
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överväga, om icke befattningen borde överföras på ordinarie 

stat. 

6 Ht.1:14. Understöd f ·ör byggande av anläggningar för vattenförsörjning 

~ 
Såsom redan nämndes ovan under 6 Ht.I:l, utgör vattenför-

sörjningen på landsbygden mångenstädes ett svårt problem. An

läggandet av bergborrbr~nnar har visat sig vara en möjlighet, 

som kan medföra hogst varierande kostnader och i allmänhet ic

ke vattentillgång för mer än ett fåtal hushåll. Därtill kommer 

den osäkerhet, som anläggandet av många bergborrbrunnar inne

bär, i det att vattentillgången kan tänkas sina i framtiden. 

Utnyttjandet av vattnet i våra insjöar synes vara en säkrare 

lösning i många fall, men kostnaderna för de gemensamma vatten

anläggningarna blir ofta betydande. Utskottet anser det nödvän

digt att höja anslaget för bidrag och lån med tanke på för näs

ta år planerade, delvis redan påbörjade arbeten. 

6 Ht. IV: 4. Rådgivning och annat främjande av he.m;; _ _....öch småindustrin. 

Ltm. Curt Carlsson m.fl:s finansmet i-8ri--J 6/1964). 

Motionärerna f öre-slå inrättande av eH konsulent- eller . in

struktörsbe:fattning för småindustrins o'ch hantverkets vidkom

mande i landskapet •. V:~rksamheten på detta område i landskapet 

utvecklades i betydande grad genom tillkomsten år 1957 av 

Ålands föret-. .agarförening, som sedan ·år 1961 haft en halvtids

anställd ombudsman. Utskottet framhöll i sitt betänkande N:o 

8/1963, att anlitande av experter på olika områden bör komplet

tera den halvtidsanställda ombudsmannens verksamhet, varigenom 

behov av en heltidsanställd konsulent icke ansågs föreligga. 

Ordföranden i Ålands företagarförening, bankdirektör Klas Ek

lund., har inför utskottet framhållit, att verksamheten på små

och hemindustrins område i landskapet är så mångskiftande, att 

det icke är möjligt att anställa en konsulent, som kunde till

handagå företagarna med teknisk rådgivning. Denna fråga måste 

lösas genom anlitande av sakkunniga inom ifrågavarande bransch. 

Däremot torde biträde av mera allmän karaktär i form av hjälp 

med ordnande av gemensamma inköp, marknadsföring av produkterna 

o.s.v. kunna ordnas genom företagarföreningens försorg. Till 

detta anses dock tillsvidare den deltidsanställda ombudsmannen 

vara tillfyllest. 

Utskottet finner det troligt, att en konsulentbefattning 

inom ~n snar framtid kommer att bliva behövlig men vill icke i 
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detta s1 ~ ede före slå inrättande av e n sådan. Utvecklingen på 

detta område borde enligt utskottets mening gå mot ett livli

gare samarbete mellan de olika företagarna, främst mellan dem~ 

som äro verk samma inom samma eller likarta.d:e branscher. Mycket 

vore säkerligen att vinna på gemensamma råvaruinköp och g e

mensam marknadsföring av de färdiga produkterna , men detta 

synes många enskilda företagare ännu icke inse. Utskottet för

utsätter, att landskapsstyrelsen ägnar denna fråga särskild 

uppmärksamhet. 1 I 

Ur detta anslag kan numera erläggas bidrag till småföreta

gens elanslutningsavgifter. Då anslaget med tanke på dessa 

bidrag synes något för knappt, föreslår utskottet en höjning 

med 1. 5 Oo mk • 

6 Ht.IV:6. Till landskapsstyrelsens disposition för näringarnas främjande. 

7 Ht.I:l. 

Sedan landskapslagen den 1 juli 1964 om läroavtal (27/64) 

trätt i kraft, föreligga förutsättningar för erläggande av 

landskapsunderstöd till företagare, som i sin rörelse hålla 

i landskapslagen avsedda lärlingar. Utskottet saknar ett sär

skilt anslag för sådana understöd och förutsätter, att land

skapsstyrelsen för ändamålet utnyttjar detta anslag till cress 

ett särskilt anslag kan införas i tilläggsbudget. 

Avlöningar, 1 bitr. väg ingeniör . 

Utskotte'C har med beklagande konstaterat, a tt det tillsvi

dare varit omöjligt att anställa en kompetent person i denna 

tjänst, ehuru densamma varit lediganslagen i vederbörlig ord

ning tvenne gånger. D€n av landskapsstyrelsen nu föreslagna 

högre avlöningen kan omfattas under förutsättning att vid Tek

n~ska högskolan avlagd ing eniörsexamen utgör kompetensvillkor . 

Detta synes också med tanke på befordringsmöjligheten till 

vägingeniör ändamålsenligt. 

7 Ht.II:l. Underhåll av landsvägar och byg devägar, färjhållning en (f). 
Utskottet anser det vara nödvändigt att Föglö färja under 

den ljusa årstiden gör minst två turer i veckan ti l l Sottunga 

och KbKar under förutsättning att betryggande ang~ringsmöjlig

het finnes. Till dess den nya trafikbåten för Kökartrafiken an

skaffats saknas i stort sett möjlighet att transportera fordon 

och lantbruksmaskiner av olika slag till och från KbKar. En

ligt vad utskottet inhämtat är avsikten att utöka personalen 

på Föglö till 5 man sommartid. Utskottet önskar i detta sam

manhang framhålla, att personalen bör hållas tillräcklig för 

- - - -
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den behövliga trafiken och därav föl j ande a r b etstid . Om det 

visar sig nödvändigt att ytterligare utöka personalen, bör 

landskapsstyrelsen ha möjlighet därtill, då anslaget är ett 

förslagsanslag ~ 

Understödjande av bilfärjetrafik Vårdö;-.;Gµf:?"j;afs. 

Det av landskapsstyrelsen föreslagna anslaget för subventio

nering av Skärgårdsfärjans trafik är beräknat till den 1.10 . 

1965, varvid dock en emotsedd ökning av passagerar- och for- · L 

donsfrekvensen kah möjliggöra trafik under en något längre tid. 1 I 
Då utskottet anser det n~dvändigt att upptaga anslag för tra

fik ända till utgången av året för den händelse, att ishinder 

icke uppstår under årets sista månader, har utskottet f öresla

gi t anslaget höjt med 20.000 mk. 

7 Ht.II:2. Bidr~g till kommunalväga~~ 

Utskottet har inhämtat, att ett 20-tal ansökningar om bi

drag för kommunalvägar inlämnats till landskapet under åren 

sedan den nya landskapslagen om allmänna vägar trädde i kraft . 

Sedan landskapslagen om kommunalvägar antogs, har landskaps

styrelsen inbegärt nytt ställningstagande till vägfrågorna av 

vederbörande kommunalfullmäktige. Utskottet anser, att dessa 

vägfrågor, av vilka många varit anhängiga under flera års tid, 

borde lösas snabbt. Emellertid måste anslaget för kommunalvä

garna jämföras med anslaget för enskilda vägar i rikets bud

get 1 då kommunalvägarna i riket antingen övertagits som bygde

vägar eller förändrats till enskilda vägar. Visserligen påkal

lar de geografiska förhållandena i landskapet i viss mån stör

re vägbyggnadskostnader än vad som enligt rikets vägbyggnads

budget vore genomsnittet för en så ·-stor befolkning . Härtill 

kommer också, att landskapet enligt motorfordonsstatistiken:· 

har den största biltätheten i landet. Utskottet anser dock, 

att en höjning av anslaget för kommunalvägarna enligt dessa 

grunder icke förslår för att avhjälpa den anhopning av behov 

av kommunalvägar, som nu är förhanden. Under sådana omständig

heter föreslår utskottet, att från anslaget i 10 Ht. V:l, Väg

byggnads- och vägf örbättring sarbeten, skulle överföras ett be

lopp om 100. 000 mk till anslaget för byggande och f{irbättring 

av kommunalvägar. Utskottet är medvetet om, att utbyggnaden av 

det livligare trafikerade huvudvägnätet på detta sätt kommer 

att i någon mån fördröjas. Det är likväl av så stor betydeise 

för många små befolkning sgrupper i landskapets periferi att 

•. 
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byggandet av kommunalvägarna påskyndas, att utskottet anser 

överföringen av beloppet nödvändig för att mot verka avfolk

ningen i dessa trakter , 

9 fäq.II:lO. För utbildning av polismän (f). 

JJet för den planerade manskapskursen för polismän beräkna

de anslaget är, då kursen i stället för 12 kommer att omfatta 

16 veckor, något för lågt. Utskottet föreslår anslaget höjt 

med 2.000 mk. 

10 Ht.IV:5. Ålands försöksfält för uppförande av träskhus och laboratorie

byggnad. 

Oberoende av om den till Landstinget överlämnade framställ

ningen med förslag till landskapslag om Ålands f örsöksstation 

(framst. 23/1964) leder till att lagen träder i kraft vid av

sedd tidpunkt, bör träskhus och laboratoriebyggnad uppföras 

för den redan nu pågående verksamheten vid Ålands försbKsfält. 

JJe för ändamålen tillbudsstående utrymmena äro alltför trånga 

för den nuvarande verksamheten. 

10 Ht.V:l. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 
I 

Såsom utskottet framhöll under 7 Ht. II:2 har utskottet 

från detta anslag överfört ett belopp om 100.000 mk till an

slaget för kommunalvägarna. JJen minskning, som uppkommit på 

detta sätt, borde enligt utskottets åsikt medföra i princip 

en proportionell minskning på alla de belopp, som reserverats 

för vägbyggnadsföretag under år 1965, varigenom den av land

skapsstyrelsen föreslagna rättvisa fördelningen av vägbyggnads

arbetena kan bibehållas. 

Ltm. Viktor Arvidssons finansmotion. 

Utskottet anser en undersökning av möjligheterna att anläg

ga vägförbindelse till Nåtö och Jersö öar söderom Mariehamn 

vara behövlig. En preliminär undersökning,, som ger en rätt klar 

uppfattning om kostnader~a fur vägprojektet, kan göras utan 

anlitande av utomstående sakkunskap och till måttliga kostna

der. JJå dessa kostnader kunna erläggas ur för dylika undersbk

ningar reserverade medel, anser ut skottet deticke nödvändigt·-' 

att i detta skede föreslå upptagande av ett -~~ff?lrLLt be1;op:p ·f:f:S; 
ändamålet. 

Ltm. Curt Carlssons finansmotion. ..--·-·-. ,, · 
UtskP:t ·tet vill i __ dekta -~~::-ibk~-- t-~d·a:::'.>,:,~t ällning till 

_ .... ~å.gEt-~~·· ·:öm ·y:tf.~f:[~:~kre ''~n fi~kehamn på norra. Åland kan vara ··
1 

:·-:-::--·:-c-;-'.~ 7:"'.. ::, beh·ö~lig. JJen i år färdigställda fiskehå~~~ ·
1

j_ Hamnsundet b6":t~ 
.. ,~ ("." 

' ·. · J ' 
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de erbjuda tillräckliga möjligheter för lossning av fisk, 

bunkring och anskaffande av andra förnödenheter för de 

havsfiskare, som idka fiske i farvattnen norrom Åland. 

Däremot torde en väg till Långö kunna få stor betydelse 

för befolkningen i den nordvästra skärgården, som under 

menförestid har svårt att nå Lökholmen. En ansökan om byg

gande av denna väg som bygdeväg är inlämnad till landskaps

styrelsen, men ärendet är tillsvidare icke avgjort. Utskot

tet anser att vägen kan enligt landskapsstyrelsens prövning 

byggas som bygdeväg eller kommunalväg inom ramen för budge

tens anslag. 

Ltm. Rickard tindroth ffi.fl~:s finan~motion. 
Landsvägarna Finby-Delvik och Träsk-Brändbolstad ärc~ 

som motionärerna framhålla, mångenstädes smala och krokiga. 

Sommartid äro dessa- vägar livligt trafikerade av turister, 

varför betydande förbättringar borde företagas. Utskottet 

anser det likväl mera angeläget, att huvudvägen till Bomar

sund snarast blir ombyggd, .varför utskottet icke vill före

slå ändring i den angelägenhetsordning, som landskapsstyrel

sen stannat för. 

10 Ht.V:4. Byggande av vä9 till och färjfästen för färjlinjen Åland

Gustavs. 

Enligt vad utskottet inhämtat är avsikten att utföra de 

för den slutliga färjförbindelsen nödiga arbetena successivt, 

så att nödiga anslag införas och med dem finansierade arbe

ten kunna utföras und e r flera års tid. Utskottet anser sig 

kunna omfatta det föreslagna anslaget och föreslår, att det

samma skall fritt få disponeras av landskapsstyrelsen för -

dessa arbeten .utan att den av landskapsstyrelsen framlagda 

motiveringen skall anses vara bindande. Måhända kan anläggan

det av ett färjfäste i Brändö by anses i detta skede mera an

geläget, då angöringsmöjlighet för färja saknas i centrum av 

kommunen. 

10 Ht.V:7. Anskaffande av reservfärja. 

Trafiken med bilfärjorna Föglö och Vårdö har visat sig 

synnerligen betydelsefull och har inom en kort tid medfört 

en kraftig ökning av trafiken till de trafikerade orterna. 

Den tidjgire anskaffade reservfärjan Embarsund användes i · I 

trafik bl. a. mellan Föglö huvudöar och Föglö norra skärgård, Il 
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då den icke behöves som reserv för de förstnämnda färjorna. 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om anskaf

fande av ytterligare en reservfärja och anser, att denna 

kunde användas i trafik mellan Seglinge och Kumlinge under 

den tid, då den icke måste sättas in i stället för de större 

bilfärjorna. Anordnandet av en vägförbindelse mellan Seg

linge och Kumlinge kunde på detta sätt få en snabb lösning. I 
Möj ligheterna att senare lägga om förbindelsen till en 

landväg Kumlinge-Snäckö för att förkorta färjpasset måste 

bli beroende av en grundlig utredning, som utskottet emot

ser att l andskapsstyrels en verkställer inom en nära framtid. 

Skulle det anses ändamålsenligt att företaga detta vägbygge, 

kommer färjfästet i Seglinge under all a omständigheter att 

kunna placeras på sin s lutliga plats och kan därför få en 

permanent karaktär. 

10 Ht.V:8. Anskaffande av radiotelefoniutrustning. 

10 Ht.V:9. 

Ltm. Olof Jansson m.f l.: s finansmotion. 

Totalkostnaderna för anskaffning och installation av 

radiotelefoniutrustning, lämpad för förbindelse över de täm

ligen korta avstånd, som komma ifråga för landskapets tra

fikbåtar och l andsvägsfärjor, stiga till c. 4.000 mk för 

varje enhet. Själva radiotelefoniutrustningen utan antenn 

stiger till c. 3.200 mk. Då M/S Käkar sannolikt kommer att 

ersättas med en ny båt inom något år, kan utrustningen över

flyttas ti ll ~en nya båten ell er någon annan båt e ller färja. 

Under sådana omständigheter anser utskottet det vara ända

målsenligt, att M/S Käkar utrustas med radiotel efon. 

Då utskottet ovan rekommenderat trafik på Käkar med bil

färjan Föglö under den ljusa årstiden till dess den nya tra

fikbåten kan insättas i trafik, anser utakottet att jämväl 

bilfärjan Föglö bör utrustas med radiotelefon. Bilfärjan 

Vårdös trafik är däremot av sådan karaktär, att en fast te

l efonans l utning i Kurnäs skulle vara till bättre hjälp än 

en trådlös förbindelse. Utskottet har därför för sin del om

fattat radiotelefonutrustning för M/S Käkar och bilfärjan 

Föglö. Kostnaderna för telefon till Kurnäs kunde påföras 

ordinarie ans l ag utan förhöjning av dem. 

Ltm. Philip Eklöw m.fl.:s finansmotion. 

I sitt betänkande m 8/1963 med anl edning av l andskapsstyrel

sens framställning med förslag till ordinarie inkomst~ och 

I 

I 

I 

I 
I 
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utgiftsstat för år 1964 framhöll utskottet, att utskottet 

icke anser sig kunna föreslå byggande av väg på landskapets 11 

försor g till en privat hamn, "utan en absolut förutsättning 

för sådan medverkan från landskapets s ida är, att det är 

fråga om en allmän hamn, där intet rederiföretag har före

träde fr~motn andra'i. I framställnin g Ng 17 /1964 begärde land- 1 

skapsstyrelsen Landstinge ts ställningstagande till ett för-

I 

I 

I 

I 

I 

i 
I 

slag om överenskommelse med SiljaredeTiet och Rederiaktie

bolaget Vikinglinjen i syfte att på de båda rederiernas om

råden anlägga en allmän hamn, varvid utskottet gjorde följan- J
1 

de förslag (b e t. 10/1964)~ l:J 

att Landstinget måtte berättiga landskapssty

relsen att med utnyttjande av anslaget 10 Ht.V:l 

anlägga landsväg till Långnäs i Lumparlands kommur. 

på följande villkor: 

1) Landskapet berättigas för e den 1 maj 1969 

inlösa av Siljarederiet och Vikinglinjen dispone

rade områden på Långnäs jämte byggnader och kaj

anläggningar till ett pris, motsvarande anskaff

ningskostnaderna höjda enligt eventuella index

stegringar; 

2) De t av Siljerederiet påbörjade kajbygget 

slutföres i samråd med landskapss tyrelsen så, a tt 

kajen jämväl lämpar sig för angöring med den pla

nerade statliga skärgårdsfärjan och landskapets 

skärgårdsfärjor samt att för h amnen nödiga maga

sins- och förvaltningsbyggnader uppföras likaså 

i _samråd med landskapsstyrels en; 

3) Inga andra än de i 2 punkte n nämnda anlägg

ningarna och byggnaderna byggas på området för e 

den 1 ma j 1969 utan landskapsstyre lsens samtycke; 

samt 

4) Hamnen skall från och med den 1 november 196 

betraktas som en allmän hamn och får angöras mot 

erläggande av gängse hamnavgifter. 

Ett avtal i föres lagen riktning har emellertid icke kunnat 

f ås till stånd och Siljarederiet har fortsatt med sitt 

hamnbygge enbart med tanke på bolage ts egen trafik; likväl 

tord e hamnen kunna utnyttjas för den planerade statliga 

'I' 

I 
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skärgårdsf är jans trafik. För landskapets skärgårdstrafik läm

par den sig uppenbarligen icke, då kajens höjd över medel

vattenstånd är 210 cm. Vägen Klemetsby-Långnäs har förbätt---

rats på Lumparlands kommuns försorg men den är fortfarande 

mycket smal och krokig, varför trafik med större fordon är 

besvärlig. Vid häftiga snöfall torde det vara svårt att hål~ 

l a vägen öppen och i tjällossningen kommer den sannolikt 

icke att bära tunga fordon. Vid utskottets besök på platsen 

hade kajbygget fortskridit så långt, att hamnen uppenbarligen I 
kan angöras i februari 1965. ~ 

För att närmare utreda möjligheterna att hålla trafiken Il 

i gång under vintern 1965 har utskottet förfrågat sig hos 1· 1 

Siljarederiet, om rederiet är v illigt att ännu inkommande 

vinter trafikera Västerhamn i Mariehamn. Rederiet meddelade 

därvid, att detsamma är villigt att göra detta under förut

sättning a+.t Landstinge t vid innevarande höstsession anslår 

medel för vägen Svinö vägskäl-Långnäs och att vägen garante

ras färdi g för trafik senast den 15 augusti 1965 . 

Tiet förefaller utskottet mest sannolikt, att trafiken 

till och från Åland i framtiden kommer att huvudsakligen 

ombesörjas av färjor, som ha kort sjöväg, såväl österut 

som västerut. Under högsäsongen, som i stort sett sammanfal

ler med den isfria säsongen, kommer trafiken sålunda huvud

sakligen att skötas av icke isförstärkta fartyg. Under åter

stoden av året, då trafikunderlaget är svagt och endast is

förstärkta fartyg kan trafikera å ländska hamnar, torde an

slutningen till den internationella trafiken på ett bety

delsefullt sätt komplettera den övriga trafiken, åtminstone 

vad godstransporterna beträffar. Tienna trafik ombesörjes 

nu av Siljarederiet ensamt. Så länge så är fallet, kommer 

uppenbarligen den hamn, som rederiet väljer, att bliva an

gör ingsplats för denna trafik, oberoende av, om angörings

platsen är lämplig för landskapets behov eller icke. 

I enlighet härmed finnes behov av en lämplig angörings

pla ts på fasta Åland för trafik mellan landskapet och riket. 

Vidare föreligger behov av en angö ringsplats för landskapets 

egen skärgårdstrafik, om restiden till och från Mariehamn 

skall kunna göras så kort som möjligt. I detta avseende lig

ger Långnäs väl till för ett hamnbygge och möjligheter till 
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anläggande av ytterligare angöringsplats för landskapets 

skärgårdsbåtar torde föreligga såväl utanför Siljarederiets 

område på Vikinglinjens område som innanför (västerom) Silja

rederiets område. 

Utskottet anser det nödvändigt att möjligheter för hållan

de av en allmän hamn bibehållas sålunda, att väg icke kan 

byggas till Långnäs med mindre Siljarederiet är villigt att 

överlåta hamnområdet jämte anläggningar till landskapet. I 

annat fall kunde rederiet, om det visar sig vara lämpligast 

att anknyta till den internationella trafiken i Långnäs,så

som ägare till hamnen förvägra andra rederier att utnyttja 

densamma. Såsom förutsättning för anläggande av väg till 

Långnäs borde därför enligt utskottets mening gälla, att 

platsen anses lämplig som angöringsplats för landskapets 

skärgårdstrafik och att Siljarederiet förbinder sig att inom 

fem års tid, om landskapet det önskar, överlåta hamnen till 

landskapet till skäligt pris, vilket Siljarederiet tidigare 

bifallit till. Tiå den pågående utredningen om den lämpligaste 

angöringsplatsen beräknas kunna färdi gställas till Lands

tingets stundande vintersession och anläggandet av väg en 

icke torde erfordra längre tid än 3-4 månader, synes det 

utskottet möjligt att för vintern 1966 ordna trafiken på 

Långnäs på detta sätt, om det visar sig vara den ändamåls

enlig aste lösningen för trafiken österut. Landskapsstyrelsen 

borde vid underhandlingarna med Siljarederiet jämväl sträva 

till att tillförsäkra Mariehamn trafiken med de s.k. natt

båtarna i fortsättningen. 

För att möjliggöra påbörjandet av vägbygget Svinö vägskäl

Långnäs redan vid en tidigare tidpunkt än efter Landstingets 

vintersession 1965 har utskottet därför föreslagit UPPtagande 

av nödiga medel, 400.000 mk, i 10 Ht.V kap. under ett nytt 

moment, då utskottet anser, att detta vägbygge icke bör fi

nansieras med det anslag, som under 10 Ht.V:l upptagits för 

de normala årliga vägbyggena. För utnyttjandet av detta an

slag föreslås som villkor: 

1) att Långnäs befinnes erbjuda lämplig angö

ringsplats för landskapets skärgårdstrafik; samt 

2) att Siljerederiet förbinder sig att intill 

utgången av år 1969 på anfordran medgiva landskapet 

inlösen av det av rederiet disponerade området 
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jämte därå befintliga anläggningar till ett pris, 

motsvarande anskaffningskostnaderna, höja enligt 

eventuella indexstegringar. 

11 Ht.I:J. Lån för främjande .av hem- och småindustrin till tryggande 

av sysselsättning (r). 

Anslaget för dessa ändamål har under de senaste åren 

visat sig otillräckligt. Då möjligheterna att trygga en jämn 

sysselsättning året om i största möjliga utsträckning måste 

främjas i sj'te att motverka emigrationen till Sverige, anser 

utskottet det nödvändigt att höja anslaget avsevärt. De i 

landskapet arbetande småindustrierna äro tvungna att utbjuda 

sina produkter med speciellt liten vinstmarginal, då frakt

kostnaderna för råvaror och färdiga produkter höja producent

priset. Utskottet föreslår en höjning av låneanslaget med 

100.000 mark för att möjliggöra ett mera effektivt stöd på 

detta område. 

11 fft_. I: 4 ·-_ Lån för byggande av anläggningar för vattenförsör jning (r). 

Hänvisande till motiveringen under 6 Ht.I:l4 föreslår 

utskottet anslaget höjt med 50.000 mk. 

11 Ht.I:8. Lån för:· främjande av fiskhushållingen (r). 

Landskapsstyrelsen har till utskottet översänt en skrivel

se från Ålands företagarförening, vari meddelas, att i land

skapet planeras ett större fryseri med en lagringskapacitet 

om c. 500 ton och en nedfrysn::bgskapacitet om 12-15 ton/dag. 

Byggnadskostnaderna för fryseriet beräknas till c. 400.000 mk. 

Avsikten är främst att möjliggöra tillvaratagande av fisk 

under sådan tid, då priset är lågt, för att förvara den djup

fryst tills ett förmånligare pris kan erhållas, varigenom en 

utjämning av förtjänstnivån för fisker-ena eftersträvas. För 

en sådan anläggning beviljas enligt i riket tillämpade prin

ciper lån upp till 70 % av anläggningskostnrlerna. Utskottet 

föreslår, att detta anslag höjes med 250.000 mk för att lån 

för ändamålet skall kunna beviljas. 

11 Ht. III': 3 .Amorteringslån för turismens främjande, 

Anslaget föreslås höjt med 25.000 mk för att möjliggöra 

lån för de större anläggningar 1 som uppföras och planeras i 

la...~dskapet. De alltmer ökade kraven på komfort och service 

ställa stora krav på landskapets turistanläggningar. En gläd

jande företeelse är, att nya initiativ tagas på olika håll i 
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landskapet. Då turistnäringen numera fått väsentligt bKad 

betydelse för utkomstmöjligheterna, borde självstyrelsemyn

digheterna effektivt stöda företagsamheten inom detta om

råde. 

11 Ht. I I I: 4. Amorteringslån för tryf;gande av sysselsättningen. 

En betydande orsak till emigrationen till Sverige synes 

den ojämna, säsongbetonade arbetstillgången vara. För att i 

mån av möjlighet utjämna arbetstillgången borde · också inom 

den privata sektorn utbjudande av arb~te under de svaga sä

songerna främdas. Utskottet anser det vara betydelsefullt att 

utjämna atbetstillgången genom bevil jande av lån på sådana 

vi l lkor, att tyngdpunkten av arbetena förlägges till vinter

halvåret• Anslaget föreslås i sådant syfte höjt med 100.000 

mk. 

X X X X 

I landskapsstyrelsens förslag förekomma ett par mindre 

skrivfel. På s. 20 har i 5 Ht. I:l för 8 yngre lektorer an

tecknats felaktigt belopp för grundlönen i löneklass A 20, 

vilket bör vara 9.072. Det sammanlagda beloppet är riktigt. 

På s. 37 är summan av II kap. i 9 Ht. antecknad till 

1.360.150 mk vilket rätteligen bör vara 360.150 mk. Härav 

påkallade rättelser äro upptagna nedan i sifferbudgeten. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vörd

samt före slå, 

att Landstinget måtte antaga landskaps

styrelsens förslag till ordinarie inkomst

och utgiftsstat för landskapet Åland under 

år 1965 med nedanstående ändringar samt be

myndiga landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erforderliga lån. 

I N K 0 M S T E R. 

5 Avdelningen. 
============== 

I. Finansieringsinkomster. 

Landskaps
styrelsens 
förslag 

Avräknings- och ränteinkomster. 
1, Statsanslag för skattefinansiell utjämning: 

Finans
utskottets 
förslag. 
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a) Förskott för är 1965 
...,. 

319 
17 ,'4']2":120 i8 .46,2 . ~776 

Summa I kap. 17 .674.820 18 L6tjfl..870 

Summa 5 Avde lningen 1( ,674. 820 1$~ .664,870 

11 1 r h' •, 1 -1 , • 1C,, 1 +tt r, lfq• ,, , , ,11!1,, h ' · '~•••yVuy , ,, I' 11' +' ! ·+ 11 dl/ 

==~~===============~~~=============~==~== 

, t('j~ - (i ' i ,' Jf.· i E R,;, -· ~ · . 

1 Huvudtlteln. Landstinget. 
======±=~==~===~=========== 

.... L 

8. Hyra för landstinge ts lokalitet~r jämte 

lyse öch städning (f8rslags ans1ag ) . i •... 10 .500 
.... 

Summa I kap. 215 .2 52 ' 216. 252 

Summa i Huvudtiteln 215 .252 216.2 52 

2 Huvudtiteln. Land skapsstyrelsen. 
=======~=~======================== 

I. Centralförvaltningen. 

5. Hyra för landskapsstyrelsens lokaliteter 

jämte lyse och städning (förslagsanslag) 

Summa I kap. 665.688 670.688 

Summa 2 Huvudtiteln 665.688 670.68~8_ 

50.000 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildning s-
=~==============~=========================== 

väsendet. 
-------- ----------

X. Fornminnesvården. 

6, Bomarsunds f ornminnesområde •••••••• .••. 31.200 

9. För underhåll och inlösen av gamla bygg-

nader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 

Summa X kap. 79 .888 96 .938 

XIII . Särskilda anslag. 

..... 

11 . 50d 
-' 

55.000 

46.2 50 

4.000 

I 
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3. Understöd åt teatrar 1 sångkörer och 

orkestrar ........ • .................. . 6.000 

Summa XIII kap. 233.000 233.5.00 

Summa 5 Huvudtiteln 5. 230. 745 5.248.295 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främjande. 
====================================~= 

I ~ ~ordbruket och dess binä~ing~r samt kp!gnisatipps

verksalnh.~ten. 

:... 

14. Understöd för byggande av anläggningar 

för vattenförsörjning (reservationsanslag) 10,000 

Summa I kap. 718.092 728. 092 

IV. Särskilda ans l ag. 

4. Rådgivning och annat främjande av hem-

och småindustrin ••••••••••••••••..•• 19. 500 

Summa IV kap. 57.150 58.650 

Summa 6 Huvudtiteln 1.189.919 1.201.419 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet. 
=============================~========= 

II. Väghållningen. 

1 . Underhåll av landsvägar och bygdevägar: 

d ) understödjande av bilfärjetrafik 

320 

6.500 

20.000 

21.000 

Vårdö-Gustaf s .................... . 160.000 180 .000 

1.315.000 1.3 33.000 
2. Bidrag till kommunalvägar: 

a) för byggande och förbättring (reser-

vationsanslag} • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90.000 190 .000 

164.000 264.000 

Summa II kap. 1 .482, 000 1.602.000 
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Summa 7 Huvudtiteln 2.030.044 2.150.044 

9 Huvudtiteln. Diverse anslag. 
--------------------------------------------------------------

Il. Särskilda,, ansl!(:g. 

- , . -- ..... 

10. För uthiiani:ng av- p-olismän (för- .. . -. 

slagsanslag) · ~~ L \. ·~ \ . · ..... . ... ,·~~~ ·' ·h -) ~ ~ ·.:\·~· ·{· •••• 9.500 

Summa rt kap. 1•3'60.150 J6;2._150 
\ 1 

Summa 9 Huvudtiteln 1.098.150 1 ·~ 100.150 

lO Huvudtiteln. Investeringsutgifter~ 
=~==============~====================== 

V~ Kommunikationsväsendet. 

1. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten 

32 1 

11 .500 

(reservationsanslag) •••.••••••••.•• 1.320.000 1.220.000 . 

8. Anskaffande av radiotelefoniutrustning 

9. Byggande av väg Svinö vägskäl-Långnäs. 

Summa v kap. 1. 861. 500 2 .169. 500 
-" ... ·· ·· -

Summa 10 Huvudtiteln 2.2.88.880 2~596.-880 

11 Huvudtiteln. Understödslån .. 
------------------------------------------------------------
I. Näri,ngarnas främjande. 

Jo;rdbruket och dess binäringar sa,mt kolonisationsverk

samheten ~ 

3. Lån för främjande av hem- och småindustrin 

till tryggande av sysselsättning (reser-

vationsanslag) ···~·······~••••••••••• 250.000 
4. Lån för byggande ~v anläggningar för vatten

försörjning (reser~ationsanslag ) ••••• 

8, Lån f Ör främjande av fiskhushållningen (re-

servationsanslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

50~000 

50.000 

8.ooo 
400 . 000 

350.000 

100.000 

300.000 
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Summa I kap. l ,323.400 1 .723.400 

III. Särskilda ans l ag. 

3, Amorter ingsl ån för turismens främjande ... 1 00.000 

4, Amorteringslån. för tryggande av syssel-

sättningen •••• • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 • 000 

Summa III kap. 1,198.000 1 .323.000 

Summa 11 Huvudtiteln 3. 116.400 3.641 .400 

322 

125.000 

200.000 

Summa utgifter mk 20.146.955 21 . 1 37.005 
========================================~===== 

Mariehamn 1 den 16 december 1964. 

På vägnar: 
' 

' ~,ltlth-
R l f Sundman ~ ") 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 
i· 

Evald Häggblom Samt l e damöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och Lind-
f ors . 


