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1975- 76 Lt - Ls framst . nr 38 - Fu .
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/1975-76 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till andra tilllägg till ordinarie årsstaten för landskanet
Åland under år 1976 .
Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets ytt,
rande . Utskottet har i ärendethört lantrådet Alarik Häggblom , vicelantrådet
Karl Sundblom , finanschefen Ake Barnberg , utbildningschefen Lennart Winqvi st-,
överinspektören Holger östensson , skolinspektören Börje Lång , ordföranden i
direktionen för Ålands hotell""' och restaurangskola rektor Gunnar Lemqvist samt
viceordföranden köpmannen Sven Lemberg , ordföranden i styrelsen för Nordcenter
Ab direktör Gunnar Eklund , kontorschefen Håkan Lindberg samt verkställande
direktören i Ålands turistförening Roger Jansson och köpmannen Egon Johansson
och får anföra följande .
Detaljmotivering .
================
26 . 11.

',

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA
Utskottet har bl. a .. tagit del av redogörelser för de underhandlingar
som förts med nuvarande arrendatorn av hotell Arkipelag , Nordcenter
kongress- och turistservice Ab om inrymmande av hotell - och restaurangskolan i hotell Arkipelag och i anslutning därtill förslag till överenskommelse mellan landskapsstyrelsen och arrendatorn om en fortsatt drift
med Nordcenter som arrendator ., Vidare har erhållits redogörelse för de
riktlinjer enligt vilka verksamheten skulle utformas i det fall hotelloch restaurangskolan i sin helhet övertar hoterllets drift . Likaså har
utskottet fått del av planer från privata åländska intressen , med
Ålands turistförening som initiativtagare , om bildandet av ett bolag
på bred bas för att driva hotell Arkipelag .
Den i framställningen ingående och till landstinget från skolans di rektion överlämnade informationen i ärendet finner utskottet i sak
tillräckligt uttömmande , varför utskottet inte haft anledning att i
dessa avseenden i s i tt betänkande komma med ytterligare kompletteringar .
Utskottets majoritet har också omfattat landskapsstyrelsens åtgärder
och i framställningen ingående förslag , såsom det i den uppkomna si-:tuationen riktiga lösningen och en framkomlig väg att samtidigt sUkers tälla såvälden fortsatta driften vid hotellet som hotell- och restaurangskolans verksamhet .
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Det föreligger också )såvitt nu kan bedömas, möjligheter att en drift i
hotell- och restaurangskolans regi skall kunna medge vissa kostnadsbesparingar som ett privat bolag inte skulle kunna tillgodoräkna sig .
Utskottet anser detta vara en fördel som kan minska förlustriskerna
under övergångsskedet och hotellets lågsäsong .
Utskottet finner dock anledning att poängtera vad som framgår ur
framställningen, nämligen att lösningen i första hand är att betrakta
såsom interimistisk och att landskapsstyrelsen bör undersöka möjligheterna att finna ett alternativ som skulle ge åländska företag eller
ett på bredare åländsk bas verkande bolag möjlighet att överta den
kommersiella sidan av driften. De vid utskottsbehandlingen redovisade
planerna på ett sådant åländsk bolag anser utskottet ännu vara i ett
så förberedande skede, att de nu icke kan ses såsom ett realistiskt
alternativ .
En minoritet i utskottet, viceordföranden Elmer Jansson och ersättaren
Knut Mattsson har ej omfattat utskottets -f0rs~a g, beträffande T'lOmenten
26 ..11 . 26 och 26 . 11. 72 _samt betänkandets deltaljmotivering i detta avseende och redovisar sina synpunkter i särskilt bifogad reservation .
Utskottet, som i övrigt intet har att påminna mot budgetförslaget får vördsamt
föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens
förslag till andra tillägg till ordinarie årsstaten för landskanet Åland under år 1976 samt
bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga för
budgetens förverkligande erforderliga lån .
Mariehamn den 30 augusti 1976.
På
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Klas Eklund
ordförande

Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund, viceordföranden Elmer Jansson,ledamöterna Torvald Söderlund och Wiklöf samt ersättaren Mattsson.
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Vi undertecknade kan inte omfatta utskottsmajoritetens beslut att låta
Ålands Hotell- och restaurangskola övertaga driften av Arkipelag och har
därför motsatt oss föreslagna anslag under momentert 26.11.26 och 26.11 . 72 samt
motsvarande inkomstmoment . Bland många motiv kan följande tre nämnas .
1

För det första kan ett sådant beslut betyda att anläggnin~ens karaktär förändras så att· den antagna målsättningen, . vilken utp.jorde motiv för respektive myndigheter att bevilja e .o.anslaget, inte kommer att kunna uppfyllas.
För det andra anser v1 att den framlagda budgeten för tiden 1.10 - 31.12
1976 är så otillförlitlig ,
då ' det gäller den kommersiella' 1sidans möj'ligheten alit driva Arkipelag utan förlust,att den inte kan ligga till grund för behandlingen.
För det tredje anser vi att det åländska närinp,slivet så långt det är möjligt skall drivas på privatekonomisk grund. D~ den uppkomna situationen stod
klar borde landskapsstyrelsen omedelbart ha bjudit ut driften. I och med att
man inte .gjorde detta har man inte heller· lyckats få fram det privata intresse,
som uppenbarligen föreligger att överta driften av Arkipela~.
Mariehamn den 30 augusti 1976 .
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