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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 13/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till andra 

ti!Jägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1986. 

Landstinget har den 7 april 1986 inbegärt finansutskottets utlåtande över fram

ställningen. Utskottet, har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, hälsovårdsdi

rektören Kjell Allberg, projektingenjören Alvar Dahl, finanschefen Dan E. Eriksson, 

landskapsstyrelseledamoten May Flodin, överinspektören Göran Frantzen, byrå

ingenjören Göran Holmberg, sjötrafikinspektören Torsten Jansson, landskapssty

relseledamoten Lars Porko, ordföranden i Ålands folkhälsoförbunds styrelse Olav 

Remmer, landskapsläkaren Birger Ch. Sandell och vik. avdelningschefen Tor-Erik 

Söderlund. Utskottet har vidare besökt Tosarby stenhus i Sund och därvid hört 

landskapsantikvarien Stig Dreijer, ordföranden i Sunds kommunfullmäktige Börje 

Hagström, platschefen vid Kastelholm Elzbieta Palamarz, byggnadshistorikern 

Pjotr Palamarz och museichefen Kurt Weber. Med anledning härav får utskottet 

anföra följande. 

Färjhållningen. 

I framställningen föreslås att m/s Tre Måsar skulle säljas till ett belopp om ca 1 

milj. mark. Finansutskottet har tagit del av de utredningar som efterlystes i 

samband med behandlingen av ordinarie budgeten för är 1986. Utskottet anser att 

m/s Tre Måsar inte kan undvaras om landskapsstyrelsen skall kunna upprätthålla 

den nuvarande nivån på skärgårdstrafiken. Det är i första hand sommartrafiken på 

linjen Sottunga-Kökar som skulle bli lidande om färjan avyttras. Men m/s Tre 

Måsar behövs också som reservfärja för de större färjorna under vår- och 

höstöversynerna samt för att transporterna med farligt gods skall kunna upprätt

hållas genom att m/s Vårdö då kan disponeras. Till de avgörande motiven för att i 

det här skedet behålla m/s Tre Måsar bör vidare nämnas möjligheten av att 

härigenom kunna senarelägga anskaffningen av ersättningstonnage för m/s Kökar. 

Samtidigt skulle klassningskostnaden för m/s Tre Måsar bli till nytta under flera är. 

I sammanhanget har utskottet också tagit hänsyn till att trafiken till största delen 

bör kunna upprätthållas genom överflyttning av besättningar från övriga färjor och 

endast anställning av tillfällig personal skulle bli aktuellt. 



- 2 -

Mot beslutet har ledamoten Tuominen inlämnat skriftlig reservation. 

Finansutskottet har med anledning av de ändringar som föreslås korrigerat förskot

tet på statsanslaget för den skattefinansiella utjämningen så att budgeten baJanse-

rar. 

Detalj motivering. 

INKOMSTER 

12 Avd. 25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE. 

12.25.10 Ålands centralsjukhus inkomster. 

7. Ersättning från folkhälsoförbundet för kost. 

I framställningen har landskapsstyrelsen lämnat ett förslag till hur 

frågan om den obetalda kosten till Ålands folkhälsoförbund skall lösas, 

och därvid föreslagit att en del sku!Je kvittas mot hyran för utrymmena 

i GuHåsen och en del lämnas ouppburet. Landskapsstyrelsens avsikt är 

att saken skall regleras slutligt i samband med att hyrestidens längd 

fastslås. Finansutskottet har under ärendets behandling erfarit att det 

högst sannolikt kommer att finnas behov för ytterligare reparationer 

och renoveringar av övriga vårdavdelningar vid Ålands centralsjukhus 

och att det även då kan finnas behov av att hyra utrymmen i GuJlåsen. 

Med beaktande härav har utskottet inte funnit något skäl för att i det 

här skedet, när slutresultatet är oklart, fastslå att någon deJ av 

beloppet skall lämnas ouppburet, utan anser att landskapsstyrelsen bör 

återkomma till den frågan då man tagit ställning till en eventuell 

förlängd hyrestid och kan framlägga ett förslag med slutgiltiga lös

ningar för landstinget. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

12.28.03 Tekniska byråns inkomster. (- 1.000.000) 

Med hänvisning till vad under allmänna motiveringen anförs föreslås att 

det nya undermomentet "03. Försäljning av Tre Måsar" och den därun

der upptagna inkomsten 1.000.000 mark utgår. 
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UTGIFTER 

23 Ht. 40. ENLIGT FÖRVAL TNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

23.40.10 Lokalutgifter. (f) (Momentet nytt) (- 100.000) 

I framställningen föreslås att ett anslag om 100.000 mark skulle upptas 

för att landskapsstyrelsen för sina behov skulle kunna hyra kontorsut

rymmen i centrala Mariehamn. Finansutskottet har erfarit att land

skapsstyrelsen önskar få klarhet i landstingets uppfattning om land

skapsstyrelsens behov av ytterligare utrymmen. Utskottet anser det för 

sin del inte vara ändamålsenligt att hyra separata kontorsutrymmen 

utanför självstyrelsegården, utan anser att landskapsstyrelsen bör söka 

lösningar inom ramen för den nu befintliga byggnaden eller i någon 

annan byggnad som landskapet äger eller disponerar över. Utskottet 

konstaterar vidare att ärendet inte är av så brådskande art att det bör 

avgöras i samband med en tilläggsbudget utan anser att saken kan 

övervägas och föras till landstinget i samband med ordinarie budgeten 

eller nästa långtidsbudget. 

Mot beslutet har ledamoten Sundblorn anmält avvikande åsikt eftersom 

han anser att landskapsstyrelsens framställning borde ha omfattats. 

26 Ht. 03. ÅLANDS L YCEUM 

26.03.76. Grundförbättringar och ombyggnader (r). 

Under momentet föreslås ett anslag om 120.000 mark för projektering 

av om- och tillbyggnaden vid Ålands lyceum. Utskottet har tidigare i 

flera olika sammanhang behandlat föreliggande fråga och tagit del av 

olika förslag till lösningar och kan konstatera att det förslag som nu 

framlagts överensstämmer med lärarnas och den övriga personalens 

önskemål. Eftersom denna lösning är ett av de dyraste alternativen 

anser utskottet det vara högst väsentligt att landskapsstyrelsen nog

grant följer projekteringen så att kostnaderna inte överstiger beräk

ningarna. 

30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

26.30.89. Inköp och restaurering av Tosarby stenhus. (Momentet nytt) 

Under momentet föreslås ett anslag om 150.000 mark för inköp av 

Tosarby stenhus. Utskottet har under ärendets behandling erfarit att 
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det inom landskapsförvaltningen funnits en prioriteringslista över 

byggnader som ansetts så värdefulla att samhället bör påta sig ett 

ansvar för dess fortbestånd. Listan har omfattat tre objekt, nämligen 

Hermas på Enklinge, Ängstorp i Eckerö och T osar by stenhus i Sund. Det 

är därför med tillfredsställelse som finansutskottet nu kan konstatera 

att samtliga projekt efter upptagande av medel för inköp av T osar by 

stenhus kan bevaras. Utskottet har besökt Tosarby och kunnat konstate

ra att huset är i stort behov av en restaurering. Om huset skall behålla 

sitt värde måste restaureringen göras på ett pietetsfullt sätt och 

kommer följaktligen att bli mycket kostnadskrävande, varför olika 

alternativa lösningar bör övervägas. En av möjliga vägar skulle vara att 

statens f ångvårdsverk utför arbetet som reservarbete för arbetet vid 

Kastelholms slott. Finansutskottet anser dock att renoveringen är så 

angelägen att den bör ske i snabbare takt än vad som då troligen kan bli 

aktuellt. Med tanke på det sällsynta objekt som stenhuset i Tosarby 

anses utgöra - det enda i sitt slag på Åland, men också utan 

motsvarighet i riket - föreslår finansutskottet att landskapsstyrelsen 

även överväger möjligheten att i extraordinarie väg begära medel för 

projektets genomförande. 

INKOMSTER 

Avdelning 12 

Landskaps -

styrelsens 

förslag 

Finansutskottets 

förslag 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 3.710.000 2.710.000 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRÅDE 

03. Tekniska byråns inkomster 

03. Försäljning av ms Tre 

Måsar 1. 000.000 

1.000.000 

1.000.000 
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Avdelning 14 

14 .. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGS

INKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för 

skatte! inansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 23 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRÅDE 

Byrån för personalärenden 

40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÄDE ICKE 

FÖRDELADE UTGIFTER 

1 O. Lokalutgifter (f) 

Utgifternas totalbelopp 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

1.192.300 

1.192.300 

1.192. 300 

4.902.300 

100.000 

100.000 

100.000 

4.902.300 

2.092.300 

2.092.300 

2.092.300 

4.802.300 

4.802.300 

att Landstinget antar förslaget till 

andra tillägg till ordinarie årsstaten 

för landskapet Åland under år 1986. 
Mariehamn den 17 april 1986. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 
ordförande 

Elisabeth Naucler 
sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice
ordföranden Olof Janson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 



Reservation 

Undertecknad kan inte omfatta utskottsmajoritetens beslut om att iståndsätta m/s 

Tre Måsar i sjövärdigt skick till en kostnad om minst 1 miljon mark. 

Reparationen är ett alternativ till beställning av ersättningsfärja för m/s Kökar 

som på detta sätt läggs på framtiden. Genom att avyttra m/s Tre Måsar försämras 

visserligen trafikservicen på södra linjen under den absoluta högsäsongen i juli 

månad under en relativt kort tid. Vinsten med arrangemanget kommer att bli 

uppenbar relativt snabbt. De främsta fördelarna med en ny ersättningsfärja för m/s 

Käkar är, förutom nytt tonnage i stället för överårigt, att den nya färjan som de 

facto ersätter m/s Tre Måsar är isgå.ende och dessutom har en frihöjd på bildäck 

som möjliggör transporter av 4 meter höga fordon, vilket är den vanliga höjden på 

dagens långtradare. 

Att märka är även att trafiken året runt på södra linjen fortsättningsvis upprätt-

hålls med m/s Gudingen och m/s Kökar vilket beträffande lastkapaciteten väl 

motsvarar tiden före 1980, varför man inte på årsbasis kan tala om någon väsentlig 

försämring av trafiken ifall m/s Tre Måsar inte återinsätts i trafiken • 

..-·~ ?/~ ·\, 

( /?:l/gR7aR«<-2j 
Pekka Tuominen. 


