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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 19/197374 med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Landstinget med förslag
till andra tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 1974.
Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovan nämnda frar.uställning. Utskottet som h.ört lantrådet Alarik Häggblom,
finanschefen Åke Brunberg, socialchefen Bengt Linde, utbildningschefen
Lennart Win-qvist, landstingsmannen Georg Wideman, oobudsmannen i
Ålands Redarförening Justus Harberg, brandskyddsinspektören Bertil
Ahlqvist, byråingenjören Göran Holmberg, miljövårdsintendenten Håkan
Kulves och byggmästaren Stig Eriksson samt besökt platsen för den
brandövningsstationen far anföra följande.
Utiderstödande av politisk information .
.Anslaget för politisk information tillförs landskapets
ordinarie budget på samma sätt so:o understödet till poli+tisk verksrunhet under moment 50 i samma kapitel. Vardera
beräknas per riksdagsman och fordrar särskild redovisning
till statlig oyndighet. Systemet avviker .därmed från de
i självstyrelsen i övrigt tillämpade formerna. När det
gäller det politiska stödet har förfaring.ssättet hittills
fungerat bra och såtillvida varit ändamålsenligt. Utskottet ifrågasätter emellertid det principiellt riktiga i
f0rfaringssättet för att framdeles kunna omfattas i utvidgad omfattning .. Utskottet finner det därför önskvärt att
landskapsstyrelsen tar upp till diskussion frågan om den
formella siclan av dessa två anslag i detta ko.pi tel. I ·sak
anser utskot~et det motiverat att landskapet liksom staten,
bör ges möjlighet att stöda politisk information. Behovet
är i landskapet knappast mindre än i riket. Förhållandena
här avviker dock väsentligt från rikets, varför anslaget
borde få utnyttjas i former som är avpassade för landskapet •
.Anslagets användning bör iemellertid noggrant övervägas.
I huvudsak bör grundtanken för rikets stöd kunna följas,
a..v.s.att möjligheterna för politisk information till allmänheten ökas och förbättras. För landskapets del bör
även klarläggas anslagets utnyttjande för information utanför landskapet. Utskcttet emotser att landskapsstyrelsen
till landstinget inkommer med förslag till anslagets användning.

-2För rättshjälpsverksarnhet (f).
Utskottet har för sin d.el oillattat förslaget till organisation av rättshjälpsverksarnheten i den utformning som
framgår av framställningen.
Omändring av utry:c1me~ till undervisningslokaliteter.
Det planerade daghemwet i Ålands husmodersskolas lokaliteter kommer att drivas av Saltviks kommun. Vid daghemnet
skall eleverna vid skolan ges tillfälle till praktik och
undervisning i barnavård. Detta praktiska arbete ingår såsom en del av undervisningen -: vid skolan och man avser
sålunda inte att utbilda barnadagvårdare utan endast att
ge en bättre grund för eleverna i allmänhet och för deras
möjligheter till vidareutbildning på området.
Utskottet anser det s~kenligt att fastighetsägaren står
för erforderlig upprustning av fastigheten medan Saltviks
kommun såsom daghemmets huvudman står för inventarier och
driftskostnader ...
Övningsstation för brandsläckning (.r).
Utskottet har förutom besök på platsen för den planerade
övningsstationen även tagit del av utredningsmaterial i
ärendet. Såsom frrungår av framställningens förteckning
över olika personalgruppers utbildningstider föreligger
ett påta:gligt 1?ehov av brandskyddsutbildning i den fo rru
som planeras vid brandövningsstationen. Särskilt bör pvningsstationens betydelse betonas när det gäller brandskyddet till sjöss och på fartyg men furen till lands är behovet
'
av ett effektivt arbetande brandskydd uppenbart med tanke
på det ökade antalet turist2~läggningar av olika slag.
Utskottet har dock fäst sig vid det relativt stora anta:let
utbildnings dagar för rederiernas personal. Detta an tal
torde inte bl i aktuellt förrän utbildningen till denna del
blir obligatorisk. Men även det oaktat kommer utbildningen
såsow den rekommenderats av s j öfartsmyndighetern a och planeras av rederierna att täcka ett betydande antal kursdaga;r:>. Ålands redarförening har också uttalat si:tt fulla
stöd till projektet. Med det totalt beräknade an talet årliga
utbildningsdagar skulle erbjudande om utbildning vid Berga
örlogsskolor inte på långt när förslå. Utskottet förutsätter emellertid att, intill dess övningsstationen blir
färdig 9 detta erbjudande kan utnyttjas.

-3Utsko ttet finner det nödvändigt , med en organiserad utbildning och omfattar utskottet för sin del att
brandövningsstationen skulle byggas snarast möjligt.
Området har utskottet inte funnit anledning att anmärka
mot såsom plats för övningsstation. Det ligger i sakens
natur att landskapsstyrelsen i god tid bör ta kontakt
med markägare som eventuellt kan beröras av verksamheten.
Miljövårdsbyrån frari.1håller såsom önskvärt att även annan
verksamhet av liknande karaktär borde kunna lokaliseras
till saLJ.ma område. Sådana skulle t.ex. vara oljedestruktion och viss avfallshantering. Mil jövårdsbyråns utlåtande
bifogas.
Vattendjnpct; vid Ytterbyviken är do ek sådant att hamn och
farled inte kan ordnas. Detta betyder att platsen inte
kan användas för oljedestruktion i större skala. Därewot
lmn platsen utnyttjas för destruktion i mindre omfattning
och upplagring av olje skadad jord som kan tran sportere.s
dit landvägen. En särskild plats för oljedestruktion, i
den mån en sådan erfordras, måste därför lokaliseras till
annat område. Möjligt torde även vara att olje destruktionen
t.ex. vid ol.jeutsläpp till sjöss läwpligen kan utföras
i transportabla anlägg;ningar, vilket redan vunna erfarenheter visat.
Landskapsstyrelsen anger såsoIJ en tillsvidare olöst fråga
den or:1 station ens administration. Med tanke på de olika
intressen so1i1 i sammanhanget gör sig gällande anser utskottet det länpligast att för stationen tillsättes ett särskilt organ med representanter för de olika intressegrupperna.
Kostnadsuppg_ifterna baserar sig enligt uppgift på beräkningar utförda år 1972 :(örhöjda rJed c. 25 %. Därutöver har
tillkommit vissa nya utgiftsposter. Det är enligt utskottets uppfattning uppenbart att de uppgivna kostnaderna
inte motsvarar dagens kostnadsläge.
Det hade varit riktigare att utföra nya kostnadskalkyler
och redovisa siffror som varit helt realistiska. Utskottet
har inte haft möjlighet att i detalj kontrollera kalkylerna eller låta utföra nya beräkningar och har därför heller
inte ansett sig kunna föreslå justering av anslaget. Utskottet förutsätter därför, att 1 sedan entreprenadanbud
in begärts, eventue 11 t erforderliga tilläggsanslag omedelbart förelägges landstinget.
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Underhåll och restaurering av slottet samt underhåll av
friluftsmuseet (r).
Utskottet finner det angeläget att erforderliga reparationer snabbt kan vid tagas och utföras så att ri.sk för
ras och skador på person och egendom icke skall behöva
föreligga.
Med hänvisning till det anförda får finansutskottet vördsamt före-

16.23.13

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag ' till andra tillägg
till ordinarie
Åland under år
skapsstyrelsen
förverkligande
Ma.rieharrm, den 20 mnj 1974.

årsstaten för landskapet
1974 samt bemyndiga lo..ndatt upptaga för årsstatens
erforderliga lån.
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Närvarande i utskottet: ordföranden .Wilen, viceordföranden Elmer
· Jansson samt ledafilötern a Fri berg, Lundqvist och Mattsson.
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. Till Ål ands landskapsstyr else
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utlåtande berörande det andr;a ±:örel igga nde

förslaget till lokalisering av sjö s kolornas övning sanläggning
för släckning av oljebränder och övriga bränder i fartyg .
·, '

Undertecknad har i ett ut).åtande den 6. 9 , 73 berörande det
.· första lokalis eringsförslaget till ovansagda anläggning för
Åland~

landskapsstyrelse framhållit att anläggningar av ifråga-

vara~de

slag bör proj ekteras och utvecklas så att de kan lo-

kaliseras till centra för redan förefintliga eller

v~ar.erade
/

industrianläggningar eller anläggningar av likartad förorenande karaktär.
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Det föreliggande lokaliseringsförslaget kan icke sägas uppfylla dessa villkor

är därför med beaktande av ekologiska
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Det föreslagna området ..har enl.i gt min . uppfattning i övr:!.gt
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Hänvisande till ovansagda kan undertecknad, .under förutsätt. ning att de.t framkommit att .det saknas '! or:utsättningar att lokali•
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sera den planerade anläggningen till redan påverkade .områden av
J
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ovan:.;agd karaktär och under förutsättning att lokaliseriri.gs.

förslaget icke skadar Jomala gårds verksamhet som försöks- och

I

mönsterjordbruk , samt den

~ oml~ringliggandc ·

bosättningen, fö r or-

da anläggningens lokalisering till ifrågavarancte plats.

Ett villkor bör dock vara att anläggningen kan projekteras och
lokaliseras så att övriga eventuella framtida oljehanteringsanl äggningar på ett fö r delaktigt sätt med beaktande av driften
kan lokaliseras invid densamma. Dessa

.~i:$jligheter

bör .~oga .. : '.I

utredas innan anläggningens slutgiltiga lokaliseringsplats
f astslås .
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Håkan Kulves

