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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 1/1986-87 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 

1987. 

Landstinget har den 20 november 1986 inbegärt finansutskottets yttrande över fram-

( ställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, räddningsinspektören Sven-Olof 

Boman, överbyggmästaren Bengt Dahlen, t.f. bostadslåneinspektören Björn Ekblom, 

finanschefen Dan E. Eriksson, t.f. notarien Susanne Eriksson, utredningssekreteraren 

Susanne Y. Eriksson, personal- och lönechefen Jörgen Erlund, överinspektören Göran 

Frantzen, verkstäildande direktören för Ålands Kraftverksaktiebolag Erling Gustafsson, 

metallkonservatorn Kenneth Gustafsson, yrkesutbildningsinspektören Gösta Helander, 

byråingenjören Göran Holmberg, vatteningenjören Bror Johansson, byråchefen Ralf 

Johansson, utbildningschefen Börje Karlsson, antikvarien i arkeologi Marita Karlsson, 

landskapsagronomen Göthe Larpes, ordföranden i idrottsrådet Bo Limnell, socialchefen 

Bengt Linde, överingenjören Anders Lindholm, t.f. kanslichefen Göran Lindholm, 

byråchefen Harry Sjölund, överinspektören Tor-Erik Söderlund och landskapsstyrelse

ledarnoten Lasse Wiklöf. 

Utskottet har besökt Ålands tekniska skola och därvid hört lektor Rolf Kalm och skolans 

rektor Bo Tikander samt Ålands sjömansskola och därvid hört skolans rektor Olav 

Rem mer. 

Utskottet har till sitt förfogande haft de olika förvaltningsenheternas budgetäskanden 

som utgör grund vid utarbetande av landskapsstyrelsens framställning. 

Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande vad betr"äffar de under utbild

ningsavdelningens förvaltningsområde ingående momenten 26.27.30 Stöd för kulturverk

samheten i kommunerna, 26.27 .50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst, samt 

understöd åt kulturella organisationer och 26.27 .51 Understöd åt Stiftelsen Ålands 

Sjöfartsmuseum r.s. med de därtill hörande motionerna.(nr 31, 34 och 42). 

Kulturutskottets utlåtande bifogas betänkandet. 
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Vidare har finansutskottet inbegärt Jagutskottets utlåtande över lagJigheten i att genom 

budgetbeslut ändra vissa tjänstebenämningar. 

Lagutskottets utlåtande bifogas betänkandet. 

Finansutskottets förslag innebär en sammanlagd minskning om 315.500 mark. I detalj

motiverlngen redogörs närmare för utskottets ställningstaganden, där också ökning 

respektive minskning angivits vid varje moment som innebär ändring i jämförelse med 

landskapsstyrelsens framställning. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

Vtm Karl-Gunnar Fagerholms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 

anslaget under 28.02.15 ökas med 400.000 mark för förbättring och ombyggnad av vägen 

Bertby-Lå.ngbergsöda. (Mot.nr 22/ 1986-87). 

L tm Roy Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 23.21.83 ökas med 1.000.000 mark för att särskilt glesbygdskommunerna skall ha 

möjlighet att fullfölja sina byggplaner. (Mot.nr 23/ 1986-87). 

L tl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 upptas ett 

nytt anslag om 20.000 mark som verksamhetsbidrag till Ålands hyresgästförening 

r .f.(Mot.nr 24/ 1986-87). 

Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 27 .11.85 ökas med 500.000 mark så att flera gårdsbrukslån kan utges till fullt 

belopp. (Mot.nr 25/1986-87). 

L tm Börje Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1987 de under 

27. 11 Annat understödjande av lantbruket ingående momenten 27 .11.40 Land

skapsunderstöd för torr läggningsarbeten respektive 27 .11.83 Län för torr läggningsarbe

ten ökas med 50.000 respektive 100.000 mark för möjliggörande av flera torrläggnings

projekt under 1987. (Mot.nr 26/ 1986-87). 

L tm Bergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget under 

28.02.78 ökas med 800.000 mark för vägen Torsholma - Lilla Hummelholm i Brändö. 

(Mot.nr 27I1986-87). 
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L tl Mlrjam Öbergs finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget under 

26.26 • .50 ökas med 30.000 mark för information om samhällsbyggande verksamhet. 

(Mot.nr 28/ 1986-87). 

L tl Inger Sagullns m.fl. finansmotion om att i ordinarie å.rsstaten för 1987 under 

23.21 upptas ett nytt anslag om l.000.000 mark att utbetalas till kommunerna 

som lån och understöd för att ordna bostadslösas boende.(Mot.nr 29/1986-87). 

Ltm Fredrik Mattssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 28.02.77 ökas med 200.000 mark för utbyte av vägtrumma mellan Öra holme och 

Marby. (Mot.nr 30/i 986-87). 

L tm Rainer Lönns m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 under 

26.27 .50 p.12 upptas ett anslag om 8.500 mark för årsboken S:t Olof. (Mot.nr 31/ 1986-

87). 

L tm Börje Erikssons m.fJ. finansmotion om att i ordinarire årsstaten för 1987 under 

kapitlet 28.02. måtte upptas ett nytt anslag om 200.000 mark för att användas för 

vägbelysning i trafikfarliga korsningar. (Mot.nr 32/1986-87). 

L tm Börje Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 28.02.77 ökas med 500.000 mark för ombyggnad av vägen Gottby -Jomala kyrka. 

(Mot.nr 33/1986-87). 

L tl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 26.27 .50 ökas med 100.000 mark fördelade enligt av kulturrådet tidigare uppgjort 

förslag. (Mot.nr 34/ 1986-87). 

L tm Anders Johanssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1987 

anslaget under 27 .03.46 ökas med l 00.000 mark för finansieringsstöd för deta1jhandeln i 

glesbygden. (Mot.nr 35/1986-87). 

L tl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 26.36.23 ökas med 55.000 mark att användas för uppskyltning och skötsel av 

fornminnen och sevärdheter. (Mot.nr 36/ 1986-87). 

L tm Sune Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 under 

24.02.88 upptas ett anslag om 3.500.000 mark för tecknande av nya aktier l Ålands 

Kraftverl<saktiebolag. (Mot.nr· 37/1986-87). 
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L tm Roy Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1987 anslaget 

under 26.34.13 ökas med 100.000 mark för byggande av kanonlavetter vid Bomarsunds 

fornminnesområde. (Mot.nr 38/ 1986-87). 

L tm Roger Nordlunds m.fl, finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1987 anslaget 

under 27.25.40 ökas med 360.000 mark för marknadsföring av den åländska turismen. 

(Mot.nr 39I1986-87). 

L tm Roger Nordlunds finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget under 

28.02.1.5 ökas med 100.000 mark för påbörjande av grundförbättringsarbeten på. vägen 

tlll Ytterby i Jomala. (Mot.nr 40/1986-87). 

L tm Göte Sundbergs m.f1. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 28.02.77 ökas med 200.000 mark för planering av bro över Hällösund i Geta. 

(Mot.nr 41I1986..;87). 

Ltm Göte Sundbergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 26.27.51 ökas med 90.000 mark för möjliggörande av anställning av en heltidsan

stälJd etnolog vid /\lands sjöfartsmuseum. (Mot.nr 42/ 1986-87). 

L tl Britt-Marie Lunds finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 i kapitlet 23.25 

upptas ett tilläggsanslag om 60.000 mark för inrättande av en alarmmästartjänst. 

(Mot.nr 43/1986-87). 

L tm Sune Erikssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget under 

26.26.51 p.4 ökas med 50.000 mark för anställande av en deltidsanställd idrottssekrete

rare. (Mot.nr 44/ 1986-87). 

L tm Pekka Tuomlnens m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget 

under 28.02.78 ökas med 50.000 mark för bankningsarbeten på sträckan Sandö-Alören. 

(Mot.nr 45/ 1986-87). 

L tm Olof Janssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1987 anslaget under 

26.36.21 ökas med 50.000 mark för arkeologiska utgrävningar vid klosterområdet på 

Hamnö I Kökar. (Mot.nr 46/1986-87). 

Motionerna berörs närmare i detaljmotiveringen. 
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~llmän mothrerin.g 

Finansutskottet har med tillfredsställelse kunnat konstatera att landskapsstyrelsen i sin 

framställning rned förslag till budget för år 1987 hörsammat utskottets tidigare 

framförda önskan om att årsstaten även skulle innehålla uppgifter om närmast 

föregående bokslutssiffror under respektive moment. I samband med remitteringen av 

förevarande årsstat framkom i landstinget förslag om att även uppgifter om äskandena 

') skulle medtas. Här finns olika alternativ att välja mellan nämligen byråns, avdelningens 

eller föredragandens förslag. Finansutskottet anser dock för sin del inte att det skulle 

vara till någon fördel för landstingsbehandlingen att medta något av dessa förslag i 

framställningen. 

Förvaltningens organisation 

Finansutskottet har noterat att landskapsstyrelsen föreslagit en kraftig höjning av 

anslaget för datautveckling (moment 24.03.22). Avsikten härmed är att kunna möjlig

göra utvecklande av ett personaladministrativt system, ett system för dokument och 

ärenderegistrering samt ett näringsregister. Utskottet har tagit del av den konsultrap

port som hittills utarbetats och konstaterar att det föreslagna anslaget skulle användas 

antingen för avlönande av en projektledare eller för anlitande av en konsult. Under ett 

flertal andra moment upptas också anslag för inköp av datautrustning och för 

utvecklande av programvaran. Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen . 

noggrant följer denna medelsanvändning så att största möjliga samordning uppnås. 

Finansutskottet har tidigare behandlat och fäst stor vikt vid förvaltningens organisa

tion. I sitt betänkande med anledning av översikten av landskapet Ålands hushållning 

åren 1986-1990 (Fu. bet.nr 14/ 1985-86) poängterade utskottet vikten av att Jandskaps

styrelsen skulle uppgöra övergripande riktlinjer och generella ramar för förvaltningens 

utveckling, vidare påpekades att avdelningschefernas position skulle stärkas genom en 

målinriktad utbildning i ledarskapsfrågor och att lantrådets samt Jandskapsstyre1semed-

1em marnas roH gentemot förvaltningen skulle utredas. Att flera av åtgärderna för en 

ändamålsenlig utveckling av landskapsförvaJtningen sku11e förutsätta lagändringar fram

höHs av utskottet. Finansutskottet har nu tagit del av landskapsstyrelsens redogörelse 

och kunnat konstatera att åtgärder vidtagits och kommer att vidtas samt att ett 

särskilt anslag upptagits (moment 22.05.08) för anlitande av en konsult för utvecklande 

av landskapsstyre!sens organisationsstruktur. 
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I samband med behandlingen av hemställningsmotion nr 34/1985-86 som tog sikte på att 

utrymmesbehoven skulle utredas ansåg utskottet att den frågan borde behandlas i ett 

större sammanhang (Fu.bet.nr 19/ 1985-86), vilket också landskapsstyrelsen nu fram hål

ler. 

Det är enligt finansutskottets åsikt ytterst viktigt att samtliga de åtgärder för vilka här 

redogjorts nu kan samordnas. på bästa sätt och en förutsättning för att önskat resultat 

skall uppnås är att ambitionsnivån är hög och att insatser ställs t ill förfogande på 

högsta nivå så att en totalöversyn kan slutföras under är 1987. ( 

Slutligen tillkännager landskapsstyrelsen sin avsikt att "i brådskande ordning särskilt 

utreda landskapets färjhållning vid sidan av den större granskningen av förvaltningens ( 

organisation i övrigt". Finansutskottet har uppfattat frågan så att utredningen skulle 

syfta till en översyn av verksamheten under de nuvarande formerna och det nuvarande 

huvudmannaskapet. 

Teknisk resursenhet 

Under moment 26.05.28 i detaljmotiveringen upptas medel för vidareutveckling av en 

teknisk resursenhet vid tekniska skolan. Finansutskottet anser frågan vara av stor 

principiell betydelse och inte enbart att hänföra till Ålands tekniska skola, varför 

utskottet valt att behandla den under betänkandets allmänna motivering. 

I finansutskottets betänkande (Fu.bet.nr 21I1984-85) över · en hemställnings motion om 

utredning av inrättande av ett tekniskt utvecldingscentrum (Hemst. mot. nr 27 /1984 -85) 

redogörs för det nuvarande läget på Åland och . även i övriga delar av Norden. I 

betänkandet konstateras bl.a. att de mindre åländska företagen endast i mycket liten 

omfattning bedriver f_örsöks-, testnings-, utprovnings- och provtagningsarbeten och att 

det inom ramen för befintliga åländska organisationer inte byggts upp något sa marbete 

på området, t rots att det på Åland finns särskilda problem som sammanhänger med den 

småskaliga näringsstrukturen och vilka svårligen kan studeras och utvecklas utanför 

landskapet. Finansutskottet ansåg att den förbättring som skulle göras inom området 

för den tekn iska utvecklingen i första hand bör ske genom bättre utnyttjande av de 

resurser som redan finns och att landskapsstyrelsen skulle börja med att uppgöra ett 

program för den fortsatta verksamheten. Utskottet konstaterar nu att medel upptagits 

för uppbyggande av en teknisk resursenhet i landskapet och anser att medlen bör satsas 

på att fä fram en totalplan9 där utbildningssektorns roll och näringslivets behbv 

klargörs. Vidare bör möjligheterna till samarbete med olika organisationer inom A.land 

och i övriga Norden samt vilka ekonomiska stödformer som härvid kan komma att stå 
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till buds utredas. Med ledning härav bör verksamheten närmare preciseras och konkreti

seras. 

Hems!öjdsundervisningen 

I augusti 1985 överlämnade landskapsstyrelsen en framstäUning med förslag tiU bl.a. 

landskapslag om Ålands hemslöjdssko1a. Framställningen byggde p& en utredning gjord 

av en kommitte som hade till uppgift att utarbeta ett förslag till slutliga verksamhets

former för hemslöjdsavdelningen vid Alands folkhögskola och innebar att a\·delningen 

( skulle inrättas vid folkhögskolan och att landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i 

landskapet Aland skulle upphävas. Landstinget omfattade inte förslaget till framställ

ning utan hemställde i stället till landskapsstyrelsen om att utan dröjsmål utreda hur 

den framtida yrkesinriktade hemslöjdsutbildnlngen skaJ1 ordnas samt att därvid särskilt 

ha i åtanke ett samordnande av resurserna inom hemsJöjdsutbUdningens område. 

Med anledning härav ges i framstä1ln1ngen till årsstaten för år 1987 en redogörelse 

ärendet varav framgår att landskapsstyrelsen under år 1986 har utrett möjligheterna att 

samordna den yrkesinriktade hemslöjdsutbildningen med övrig hemslöjdsundervisning i 

landskapet. 11 Därvid har framgått att en sådan samordning knappast är möjlig eftersom 

mål och medel är olika liksom även de intresse- och åldersgrupper som de båda 

formerna av hemslöjdsundervisning riktar sig till". Slutligen konstateras att det skulle 

vara angeläget att utöka teoriundervisningen i den hobbybetonade hemslöjdsundervis

ningen då den yrkesinriktade hemslöjdsundervisningen nu upphört. Eftersom landstingets 

beslut gick ut på att den yrkesinriktade hemslöjdsutbildningen skuJ1e fortsätta anser 

utskottet att landskapsstyrelsen bör framlägga en plan över hur undervisningen skall 

ordnas. 

Väghållningen 

Finansutskottet har i samband med behandlingen av finansmotion nr 41/1986-87 om 

p!anering av en bro över Hällösund 1 Geta diskuterat huruvida frågan bör anses vara att 

hänföra under anslaget för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Aland 

(28.02.77) eller vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (28.02.78). Land

skapsstyrelsen har tidigare budgeterat i enlighet med en princip innebärande att 

vägbyggen i kommunerna på fasta Aland och projekt som leder till att en ö får fast 

förbindelse till fasta Aland skall hänföras tiU anslaget för fasta Aland (28.02.77) medan 

vägbyggen i de sex skärgärdskommunerna och projekt på fasta Aland som anlagts för 

förbindelser till dessa är att hänföra till anslaget för skärgården (28.02.78). Finansut

skottet har omfattat denna princip och i enlighet härmed behandlat finansmotion nr 41 

under moment 28.02.77. 
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Finansutskottet har försökt att så långt som möjligt följa den tidigare av 

landstinget antagna planen över vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skär

gården, men på grund a\· de stora kostnadsökningarna och nytillkomna investerings

projekt har utskottet sett sig föranlåtet att vidta vissa ändringar och den ändrade 

planen har fogats tiU betänkandet. Bland annat har utskottet, för att så många 

projekt som möjligt skall kunna genomföras planenligt, framflyttat byggandet av 

färjfästet på Lilla Hummelholm. För att utjämna de ärliga kostnaderna har vidare 

vissa utgifter framflyttats utanför den egentliga planperioden 1986-1990, vilket 

också framgår av den bifogade planen. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Lundberg och Tuominen) fogar skriftliga reser

vationer till betänkandet. 

I fråga om finansutskottets övriga stälJningstaganden till väghållningen hänvisas till 

detalj motiveringen. 

Årsstaten och avlöningsmomenten 

Beträffande landskapsstyrelsens förslag att ändra vissa tjänstebenämningar hänvi

sas till lagutskottets yttrande i ärendet. 

Detaljmotivering 

INKOMSTER 

12 a\'d. 28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

12.28.03 Tekniska byråns inkomster (+ 500.000) 

2. A r r e n d e n o c h d i v e r s e i n k o m s t e r 

Finansutskottet har inte kunnat omfatta landskapsstyrelsens förslag att under 

arrenden och diverse inkomster uppta en inkomst om endast 350.000 mark 

eftersom det kan resultera i en nedskärning av cafe\'erksarnheten på landska

pets färjor trots att något beslut i ärendet ännu inte fattats. Utskottet 

förutsätter att 1andskapsstyrelsen vidtar därav påkallade ändringar på ut

gif tssidan inom moment 28.04.21. 

14 avd. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03 Förskott eä statsanslag för skattefinansiell utjämnin_&. (- 815 • .500) 
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De av utskottet på utglf tssidan föreslagna ändringarna har på inkomstsidan 

under detta moment justerats med beaktande härav. 

21 Ht. 01. LANDSTINGSMÄNNEN 

21.01.20 Resor (Fl (-300.000) 

22 Ht. 

I motiveringen tHl anslaget sägs att .300.000 mark beräknats för erläggande 

av kostnadsersättningar till landstingsmännen utgående från de motsvarande 

ersättningar riksdagens ledamöter uppbär. Avsikten är att det nuvarande 

systemet med dagtraktamenten och ersättning för logikostnader skulle 

upphöra. Talmansko~ferensen skaH för landstinget framlägga ett i detalj 

utformat förslag i fråga om storleken och utformningen av kostnadsersätt

ningarna sedan saken slutligen utretts av kanslikommissionen. Finansutskot

tet har med anledning härav beslutat föreslå att anslaget utgår eftersom dess 

användningsområde ännu inte faststä11ts. 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.08 Kommitteer och sakkunniga (F) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under rubriken 

"Förvaltningens organisation". 

22.0.5.26 Förvaltningskostnader för Källskär · 

I motiveringen tiU anslaget sägs beträffande den fortsatta användningen av 

KäUskär endast att en grundlig inventering skall göras varefter frågan om 

kulturella användningsområden och uthyrning i kommersiellt syfte kan avgö

ras. Frågan har redan behandlats i samband med två budgeter och i 

betänkandet över 1985 års budget skrev utskottet att "Med tanke på att 

egendomen har kommit i landskapets ägo utan att landstinget har fått 

möjlighet att uttala sin ståndpunkt i frågan, anser uskottet det därför vara 

viktigt att landskapsstyrelsen förelägger landstinget en plan vari särskilt 

behandlas frågor rörande vem som skall handha och ansvara för skötseln av 

området, för vilka området skall vara tiHgängJigt och hur det skall användas" 

(Fu bet.nr l / 1984--85). På de första frågorna svarar landskapsstyrelsen i 

·framställningen tlll ärsstaten för år 1986 att "Landskapsstyrelsen har beslutat 

att huvudanläggningen tillsvidare skall användas för representation och den 
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norra stugan skall reserveras åt 1andskapsstyrelsens och landstingets perso

nal", men beträffande den sista frågan - användningen - sägs endast att 

"Utredning pågår aHtjämt om möjligheten att i mindre utsträckning hyra ut 

anläggningen i kommersiellt syfte. Beträffande kulturella användningsområ

den har landskapsstyrelsen ännu inte fattat något särskilt beslut". Finans

utskottet upprepade därför i betänkandet över 1986 års budget sin begäran 

och sade att de anser att "en slutlig plan skall utarbetas i brådskande ordning 

och föreläggas landstinget i början av vårsessionen 1985-86" (Fu bet.nr 

1/1985-86). Det är därför med beklagande utskottet konstaterar att land

skapsstyrelsen nu valt att ännu en gång skjuta frågan på framtiden, i stället 

bör landskapsstyrelsen enligt finansutskottets åsikt med det snaraste föreläg

ga landstinget en användningsplan för Källskär. 

22.05.27 Nordiskt samarbete (F) (+ 10.000) 

Under momentet upptas anslag för bl.a. kostnader för nordiska möten 1 

landskapet. Ärligen ordnas i anslutning till Nordiska rådets session ett 

Ungdomens nordiska rådsseminarium i den huvudstad där sessionen skall 

hållas. Sessionen för är 1987 hålls i Helsingfors, men seminariet skall hållas i 

Mariehamn i Föreningarna Nordens ungdomsrepresentantskaps regi. UNR

seminariet skulle i enlighet med tidigare praxis huvudsakligen finansieras med 

medel frän Nordiska rådet, men också med deltagaravgifter och en nationell 

finansiering. Finansutskottet föreslår med hänvisning härtiJl att anslaget höjs 

med 10.000 mark för ändamålet. 

22.05.97 iifil!.el i anskaffande av sjöräddningsbåt/tjänstebåt (R) (- 900.000) 

Under momentet föreslås att ett belopp om 900.000 mark upptas för att 

användas som delfinansiering i en båt som landskapet och Ålands sjörädd

ningssällskap skulle äga gemensamt för att användas som kombinerad sjörädd

nings-och tjänstebåt. Finansutskottet har redan tidigare vid två olika tillfäl

len behandlat frågan. Dels i anslutning till en hemstäJlningsrnotion 

(Hem st. mot. nr 87/1983-84) och dels 1 samband med landskapsstyrelsens 

förslag (Framst.nr 45-III tb OM 1986) till tredje tillägg till ordinarie årsstaten 

för år 1986 (Fu.bet.nr 2l/1985-86). Vid den senare behandlingen gällde frågan 

anskaffande av en kombinerad sjöräddnings/tjänstebåt som skulle anskaffas 

gemensamt av landskapet och Alands sjöräddningssällskap. 

Finansutskottet fastslog härvid sin tidigare ståndpunkt och ansåg "att sjö

räddningsverksamheten bör bli föremål för en totalgenomgång och att det 
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uppgörs förslag till en helhetslösning för ordnandet av sjöräddningen 1 

landskapet. Först därefter bör man ta ställning tHJ vilka nyanskaffningar som 

skall göras och hur resurserna skall fördelas. Förutom en total kartläggning 

av den här föreslagna typen bör landskapsstyrelsen undersöka behovet av en 

överenskommelseförordning på området, så att gränsdragningarna blir klarare 

än vad nu är fallet". Dessutom ansåg utskottet att utredningen också skulle 

behandla frågan om en kombinerad räddnings- och tjänstebåt och då särskilt 

hur det skulle fungera i praktiken samt ändamålsenligheten med ett samägan

de. Även andra kombinationsmöjligheter skulle undersökas och förslag tiU hur 

förvaltningens behov av en arbets-/tjänstebåt föreligga innan ärendet fördes 

till landstinget. 

Finansutskottet har kunnat konstatera att en utredning, och då närmast 

kartläggningsdelen, påbörjats samt att arbetet med ett avtal för att lösa 

samägandet igångsatts. Men ingendera har kunnat föreläggas utskottet i 

slutlig form. Vad gäller behovet av överenskommelseförordning har utskottet 

erfarit att den frågan ännu inte varit föremål för någon närmare behandling. 

Finansutskottet har med händsning till sin tidigare ståndpunkt, ansett att de 

nämnda frågorna bör utredas slutligt innan ärendet förs tHl landstinget och 

har därför inte kunnat omfatta upptagandet av anslaget. 

Utskottets minoritet (ordföranden Roger Jansson och ledamoten Tuominen) 

anser att det i framställningen ingående förslaget borde ha omfattats. 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

2.3.20.30 !&!ldskapsande112!: avlönand~~v byggn<;i_2,sinspektörer (F) (+ 8.000) 

Anslaget avser landskapsbidrag till kommunerna för avlönande av byggnads

inspektörer enligt 127 § byggnadslagen för landskapet Åland (61/79). I 

motiveringen sägs att anslaget inte avser någon ökning av den till bidrag 

berättigande verksamheten. Det har dock vid ärendets behandling i utskottet 

framkommit att tre skärgårdskommuner har för avsikt att omorganisera sin 

verksamhet. För att stödet skaH räcka till om åtgärden vidtas krävs ytterli

gare 8.000 mark. Då finansutskottet även i samband med tidigare budgeter 

(Fu bet.nr 1/1985-86) sagt att organisationsförändringar bör kunna tillåtas 

föreslås att anslaget höjs med 8.000 mark. 
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21.FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.31 Bidrag för hyresbostäder ti11 bostadslösa (R) (Momentet nytt)(+ 50.000) 

L tl !nger Sagulins !!!dl. finansmotion nr 29 Il 986-8Z 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om l.000.000 mark att användas 

som lå.n och bidrag till kommunerna för ordnande av bostäder för bostadslösa. 

Utskottet har behandlat den del av motionen som avser bidrag under 

förevarande moment. Beträffande lånedelen hänvisas tlll motiveringen under 

moment 23.21.83. I enlighet med vad där konstaterats anser finansutskottet 

det finnas skäl att stödja eventuella projekt för att ordna bostäder till 

bostadslösa. Således förslås att ett anslag upptas under ett nytt moment att 

utges tiU kommunerna i enlighet med de regler som gäller vid utgivandet av 

motsvarande bidrag i riket. 

Med delvis godkännande av motionen föreslås att ett anslag om 50.000 mark 

upptas under momentet. 

23.21.52 Landskapsunderstöd till vissa organisationer inom bostadsbranschen (Momen

tet nytt.) 

L t1 Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 24/ 1986-87. 

I motionen föreslås att under momentet upptas ett anslag om 20.000 mark att 

utges som verksamhetsbidrag tiH Ålands hyresgästförening r.f. Utskottet har 

konstaterat att Alands hyresgästförening r.f. har en mer omfattande verk

samhet än vad som varit faJlet vid tidigare behandling av ärendet, men anser 

fortfarande att verksamheten inte är sä omfattande att föreningen bör fä 

samhällsstöd. I sammanhanget skall också konstateras att hyreslagstiftningen 

inte hör tiH området för Ålands landstings behörighet och det ankommer på 

länsstyrelsen i landskapet Äland att informera i hyreslagstiftningsärenden. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Mot beslutet har ledamoten Tuominen anmält avvikande åsikt eftersom han 

anser att motionen borde ha godkänts. 
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23.21.83 Bostadslån (R). (+ 1..300.000) 

b tm Roy Janssons m.f 1. finansmotion nr 23/ 198§.::g 

L:.t1 Inger Sagullris~m.fl:.Jinat:i_§motion nr 29/1~ 

I finansmotion nr 23 föreslås att under momentet upptas ett anslag om 

1.000.000 mark att utges som lån för att glesbygdskommunerna skall kunna 

ful!följa sina byggplaner. Landskapsstyrelsen föreslår att 13.900.000 mark 

anslå.s för bostadslån. För närvarande är anslaget mycket ansträngt, de 

sammanlagda ansökningarna överstiger långt det budgeterade anslaget och 

utskottet anser det därför finnas skäl för en höjning. För det kommande året 

finns särskilt många ansökningar från glesbygdskommunerna, men dessa 

kommer automatiskt att gynnas om totalanslaget höjs genom de särskilt 

förmånliga regler som gäller för beviljande till glesbygdskommunerna i 

enlighet med 1andskaps1agen om stöd för bostadsproduktion ( 14/82) och 

landskapslagen om stöd för bostadsförbättring (13/82). 

I finansmotion nr 29 föresläs upptagande av ett anslag om 1.000.000 mark att 

användas som lån och bldrag till kommunerna för ordnande a\' bostäder för 

bostadslösa. Utskottet har behandlat den del av motionen som avser lån under 

förevarande moment. Beträffande bidragsdelen hänvisas till motiveringen 

under moment 23.21.31. Finansutskottet anser i likhet med motionärerna det 

finnas skäl att stödja eventuella initiativ från kommunernas sida att ordna 

boendet för de bostadslösa. 

Med delvis godkännande av finansmotionerna nr 23 och 29 förslås att anslaget 

höjs med 1.300.000 mark. 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

23.25.27 J..andskaJ2sala!:!!!Se_f!tr~ale~ 

1 tl Britt-Marie Lunds m.fl. finansmotion nr 43/ 1986-87 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 60.000 rnark för inrättande 

av en alarmmästartjänst vid landskapets alarmcentral. I landskapet finns en 

alarmcentral som i enlighet med landskapslagen om brand- och räddningsvä

sendet (37 /77) upprätthåHs av landskapsstyrelsen och finansieras av land

skapet och kommunerna gemensamt. Landskapet har ett avtal med Marie

hamns stad innebärande att staden mot ersättning tiHhandahåller de tjänster 

som erfordras för handhavande av uppgifterna vid centralen. Utskottet anser 
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att den nuvarande verksamheten vid centralen fungerar på ett tillfredsstäl

lande sätt och det har inte framkommit något vid utskottsbehandlingen som 

skulle kunna motivera upptagande i budgeten av medel för inrättande av en 

särskHd aJarmmästartjänst. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen skulle förkastas. 

23.2.5.30 La,ndska~elar enligt landskapslp.geQ._2!!!J2!:and- och räddnil}gsväs~ndet (F) 

(+ 20.000) 

Under momentet har upptagits ett anslag som skulle utges till kommunerna i 

form av bidrag för vissa kostnader för brand- och räddningsväsendet. I 

motiveringen sägs att anslaget inte avser någon ökning av den till bidrag 

berättigande verksamheten. Det har dock vid ärendets behandling i utskottet 

framkommit att tre skärgårdskommuner har för avsikt att omorganisera sin 

verksamhet. För att stödet skall räcka till om åtgärden vidtas krävs ytterli

gare 20.000 mark. Då. finansutskottet även i samband med tidigare budgeter 

(Fu.bet.nr 1I1985-86) sagt att organisationsförändringar bör kunna tHlåtas 

föreslås att anslaget höjs med 20.000 mark. 

24 Ht. 02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÄN 

24.02.61 Stöd för elförsörjninge,!l i skärgården (R) (- 2.200.000) 

Under momentet upptas ett anslag om 5 miljoner mark att användas som 

bidrag för att täcka den resterande delen av kostnaderna för renoveringen av 

Alands Elandelslags l 0 kV-Unjer i skärgården och dels att i prisutjämnande 

syfte täcka en del av de övriga merkostnader eldistributionen i skärgården 

åsamkar andelslaget. Finansutskottet omfattar förslaget att ge bidrag till 

Ålands Eiandelslag för att möjliggöra att 10 i< V-ledningarna i skärgården kan 

byggas ut och förstärkas, men anser, i likhet med vad utskottet framhöll i 

samband med behandlingen av budgeten för år 1986 (Fu.bet.nr 1I1985-86), att 

stödet inte bör ges innan en möjlig samplanering med Ålands kraftverksaktie

bola.g gjorts så att inte bidrag ges till investeringar som i framtiden blir 

överflödiga genom en utbyggnad av 45 kV-linjen genom skärgården. Denna 45 

kV-ledning finansieras huvudsakligen med landskapsmedel. Närmast bör 

Ålands kraftverksaktiebolags möjligheter att bygga en 4-5/10 kV-nätstation i 

Föglö utredas såsom ett alternativ till att förstärka den nuvarande 10 kV

ledningen Lumparland-Föglö. Utskottet har erfarit att Alands Elandelslag 

beräknar de nu ifrågavarande investeringskostnaderna till ca 6.500.000 mark 

och med ett landskapsbidrag om maximalt 90 procent skulle det totala 

anslagsbehovet uppgå till 5.900.000 mark. Eftersom det i föregående årsstat 
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upptogs ett anslag orn 3.100.000 mark återstår 2.800.000 mark som utskottet 

föreslår upptagna l förevarande å.rsstat. 

Finansutskottet anser det inte i det här skedet finnas skäl att utge bidrag i 

prisutjämnande syfte utan anser att landskapsstyrelsen först bör göra en 

grundlig kartläggning av elpriserna i riket och i landskapet samt undersöka 

vilka olika motiv som kan anföras för att vidta ifrågavarande åtgärder i 

prisutjämnande syfte. Först därefter skulle frågan, om nödvändigt i tiHäggs

budget, föras till landstinget. 

Utskottets minoritet (ledamöterna SundbJom och Tuominen) har fogat skrift

liga reservationer till betänkandet. 

24.02.88 Aktieteckning i Ålands Kraftverksak~debolag (R) 

L tm Sune Eri_kssons m.f 1. finansmotion nr 37/1986-87, 

I finansmotionen föreslås att under momentet upptas ett anslag om 3.500.000 

mark för tecknande av nya aktier i Ålands Kraftverk Ab. 

Landskapsstyrelsen har inte kunnat använda de i budgeten för år 1986 

upptagna medlen för i motionen avsett ändamål och har uppenbarligen därför 

inte funnit skäl att uppta något anslag för aktieteckning i förevarande 

budget. Även finansutskottet har funnit det utsiktslöst att uppta medel för 

aktieteckning i Ålands kraftyerksaktiebo1ag för sänkning av råströrnspriset. 

För uppnående av detta syfte kan Jandskapsstyrelsen i stället pröva möjlighe

ten att använda 1986 års anslag om 3.500.000 mark till annan investering och 

därefter återkomma med ärendet t111 landstinget. 

Med hänvisning till det anföra föreslås att motionen förkastas. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Sundblom och Tuominen) har fogat 

skriftliga reservationer till betänkandet. 

03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 

24.03.22 Qatautvecklingeri 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under rubriken 

"Förvaltningens organisation". 
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0.5. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

Anslaget är bl.a. avsett att användas för en teknisk resursenhet, men 

efter som utskottet anser att ärendet enbart rör Ålands tekniska skola 

har frågan behandlats närmare i den allmänna motiveringen under rubriken 

"Teknisk resursenhet0
• 

10. HEMSLÖJDSUNDERVISNINGEN 

Finansutskottet har behandlat hemslöjdsundervisningen under en särskild 

rubrik i den allmänna motiveringen. 

13. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILDNINGEN 

26.13.27 TemQorär utvigg,IJl.!:!K av yrkesutbildnin~n 

Under momentet upptas anslag för tillfälliga yrkesinriktade kurser, bland 

vilka återfinns en ny kurs vid Ålands tekniska skola (tre-årig elektronikutbild

ning på teknikernivå.) som skulle starta hösten 1987. En tre-årig teknikerut

bildning har tidigare ingått i skolans ordinarie program, men har nu fått ge 

plats för en fyra-årig ingenjörsutbildning. Utskottet ifrågasätter lämpligheten 

av att kvarhålla den tre-åriga utbildningen som en temporär yrkesutbildnings

kurs och förutsätter att landskapsstyrelsen inte beslutar om igångsättande av 

kursen innan ändamålsenligheten härav varit föremål för ingående prövning. 

26 UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

26.26.50 ~i@!id~yngdomsarbetet (F) 

L tl Mirla!!l Öbergs fin?nsmotion nr_28/l 986-87 (+ 15.000) 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 30.000 mark för utarbetande 

av informationsmaterial om olika samhällsfrågor för att därigenom kunna öka 

de ungas valdeltagande. Under år 1987 anordnas både landstings- och kom

munalval vilket ökar behovet av information om den politiska verksamheten i 

landskapet. Tyvärr är dock valdeltagandet mycket lågt på Åland jämfört med 

övriga Norden och särskilt lågt är valdeltagandet bland ungdomen. Detta 

faktum anser finansutskottet vara skäl nog för att höja anslaget att utges till 

någon organisation som kan anses ha förutsättningar för att kunna utarbeta 

ett neutralt informationsmaterial och distribuera det så att det kan antas fä 

en positiv effekt på ungdomens valdeltagande år 1987. Med delvis godkännan

de av motionen föreslås att anslaget höjs med 15.000 mark. 



26.26.5 l 

- 17 -

I motionen föresläs att ett anslag om 50.000 mark skulle upptas under 

momentet för anställande av en idrottssekreterare på deltid. I framställ

ningen upptas under momentet ett anslag om 22.000 rnark för idrottsrådets 

verksamhet varav 6.000 mark används för arvode ti11 sekreteraren. Enligt f./. § 

idrottslagen för landskapet Åland (42/83) ankommer den allmänna tiUsynen 

över den med landskapets medel understödda idrottsverksamheten pä land

skapsstyrelsen, som i dessa angelägenheter biträds av ldrottsrådet. Före 

idrottsrå.dets ti11komst fanns en 1andskapsidrottsnämnd vars uppgifter närma

re preciserades l ett reglemente, men några bestämmelser om hur idrottsrå

det skall biträda landskapsstyrelsen har aldrig utarbetats. Utskottet har dock 

kunnat konstatera att idrottsrådet i stor utsträckning handhar de uppgifter 

som ankom på den tidigare idrottsnämnden och att nämndens reglemente 

därför tillämpats, men att flera nya uppgifter tUlkommit genom idrottsla

gens ikraftträdande. Finansutskottet anser det vara otiHfredsställande att 

idrottsrädets uppgifter inte är närmare reglerade och att arbetsfördelningen 

mellan idrottsrädet och landskapsstyrelsen följaktligen är oklar, \'arför frågan 

bör bil föremål för en totalgenomgång. Med tanke på anslagets storlek anser 

utskottet att även den totala rnedelsförva1tningen bör genomgås och att 

principer för bevi!jningen a\' medlen bör utarbetas. För en mer ändamålsenlig 

handläggning av frågorna i idrottsrådet, föreslås med delvis godkännande av 

motionen, att anslaget under punkt lJ. 11Idrottsrådets verksamhet" höjs med 

20.000 mark för att möjliggöra en utökning av sekreterarfunktionen. 

ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.50 fr~ande av vete_nskalh, Htterat~r och konst,_sa,!Il~_§j_åt~~rel)§! 

~""~~;,..~~~ ( + 26.500) 

Finansutskottet har tagit del av kulturutskottets yttrande vari görs en 

procentuell jämförelse med riksbudgeten och sägs att anslagen för kultur

ändamål uppgår tH! 1.260.000 mark i landskapets budgetförslag. I denna 

sammanräkning har dock inte anslagen för Ålands musikinstitut, Nordens 

institut, Ålands konstmuseum och Ålands sjöfartsmuseum medtagits, varför 

ytterligare 1.064.000 mark bör läggas tiU så. att totalsumman blir drygt 

2.300.000 mark. Att som kulturutskottet gör jämföra Ålands sjöfartsmuseum 

med Vrakholmens sjöfartsmuseum är inte möjligt eftersom Vrakholmens 

sjöfartsmuseum ett statligt museum, medan Ålands sjöfartsmuseum är ett 

privat museum som endast får bidrag frän landskapet, Finansutskottet är 
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vidare kritiskt till den procentuella jämförelsen eftersom denna endast är en 

av de metoder som används vid tolkningen av 29 § s jälvstyrelselagen. 

Finansutskottet kan dock konstatera att vissa nedskärningar ägt rum vid 

budgeteringen av kulturanslagen och föreslår därför i förevarande fall en viss 

höjning under respektive punkt av moment 26.27.50. 

L t1 Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 34/ 1986-87 

I motionen föreslås att anslaget skulle höjas med ett belopp om l 00.000 mark 

att fördelas enligt kulturrådets förslag. Motionen skulle i sakligt hänseende 

vara att hänföra till flera olika punkter av anslaget, men då det i motionen 

nämnda kulturrådets förslag inte innebär en höjning av anslaget med l 00.000 

mark som föreslås i motionen har det varit omöjligt att utröna vad motionä

rerna syftat till. 

Med hänvisning härtill föreslås motionen förkastad. 

1. Ålands kulturstiftelse r.s~ (+ 5.500) 

Med hänvisning till kulturutskottets yttrande föreslås en höjning av anslaget 

med 5.500 mark. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Lundberg och Tuominen) anser att försla

get i framställningen borde ha omfattats. 

2~ Ålands sång- och musikförbund r.f. (R) (+ 10.000) 

Finansutskottet anser det vara ändamålsenligt att höja anslaget till Ålands 

sång- och musikförbund r.f. att användas som verksamhetsbidrag för körer 

och orkestrar med 10.000 mark sä att anslaget tillsammans med understödet 

ti!l avlöningsutgifter om 70.000 mark totalt uppgår till 180.000 mark. 

Utskottets minoritet {ledamöterna Lundberg och Tuominen) anser att försla

get i framställningen borde ha omfattats. 

g Årsboken S:t OJof (R) (+ 8.500) 

L tm Rainer Lönns m.fl. fina_nsrnotion nr 31/1986-87 

I finansmotion nr 31 föreslås upptagande av ett anslag om 8.500 mark att 

utges som stöd för ut givande av årsboken Stt Olof. Med hänvisning till 

kulturutskottets yttrande föreslås att motionen godkänns och att ett anslag 

om 8.500 mark upptas för utgivande av årsboken S:t Olof. 
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Utskottets minoritet (ledamöterna Lundberg och Tuominen) anser att försla

get i framställningen borde ha omfattats. 

il Alands blblioteksförening r.f. (R) (+ 2.500) 

Med hänvisning till kulturutskottets yttrande föreslås att anslaget höjs med 

2.500 mark. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Lundberg och Tuominen) anser att försla

get i framställningen borde ha omfattats. 

ll.f.. Till Jandskapsstyrelsens_E~ 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag om att till landskapssty

relsens disposition uppta 507.500 mark. 

Mot beslutet har ledamoten Tuominen anmält avvikande åsikt eftersom han 

anser att anslaget borde ha höjts med 100.000 mark. 

26.27 • .51 Unqer"stöd ät Stiitels~n AJand~ Sjöfartsmuseum r.s. 

L t!:!L ~'2._te Sundbergs m.fl. pnansmotion nr l.f.2/ 1986-87 

I finansmotion nr f./.2 föreslås upptagande av ett anslag om 90.000 mark för att 

möjliggöra anställande av en etnolog på heltid dd Alands Sjöfartsmueum. 

Finansutskottet anser i likhet med kulturutskottet och motionärerna att 

Alands sjöfartsmuseum, som ett av de mest kända museerna i världen med 

inriktning på segelsjöfartens historia, är unikt i sitt slag. Eftersom Aland 

framför allt förknippas med segelsjöfart och besöks av ett stort antal 

turister, som i många fall endast besöker Mariehamn är museet en stor 

tillgång för landskapet. Nyligen har förutsättningarna för Alands sjöfarts

museums verksamhet ändrats genom att en stiftelse bildats och landskapets 

anslag till museet har därför ökats. Finansutskottet anser med hänvisning 

härtill att innan anslaget höjs för att möjliggöra anställande av ytterligare 

personal bör museet söka få en stabil grund för sin verksamhet inom den nya 

organisationen • 

26.27.52 Understöd åt Samfundet Finland - Sovjetunionens Alandsdistrikt (+ 2.000) 

På grund av en utökning av Samfundet Finland-Sovjetunionens Alandsdistrikts 

verksamhet föreslår finansutskottet att anslaget höjs med 2.000 mark. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Lundberg och Sundblom) anser att försla

get i framställningen borde ha omfattats. 
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26.27.54- Understöd åt Förenin,gen Norden(+ 13.000) 

Landskapsstyrelsen har föreslagit att understödet till Föreningen Norden för 

år 1987 skulle uppdelas så att 5.000 mark avsätts för kostnader i samband 

med att UNR-seminariet hålls i landskapet och 15.000 mark för arrangemang 

i samband med nordjobbsprojektet. Detta innebär att för verksamheten 

skulle endast ett bidrag om 15.000 mark utgå, en nedskärning om 17 .000 mark 

jämfört med föregående år. Eftersom finansutskottet anser nedskärningen 

vara orimlig föreslås i stäJ1et följande fördelning: 

verksamhetsbidrag 

nordjobbsprojektet 

UNR-semlnariet 

34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÄDE 

26.34.13 Underhålls- och restaureringsarbeten (R) 

28.000 mark 

15.000 mark 

5.000 mark 
~----

48.000 mark 

Ltm Roy Janssons m.fl. finansmotion nr 38/1986-87 

I motionen föreslås att under momentet upptas ett anslag om l 00.000 mark 

för byggande av kanonlavetter vid Bomarsunds fornminnesområde. För närva

rande pågår i Bomarsund en restaurering av Notvikstornet. Avsikten är att 

tornets fem kasematter ska11 utrustas med kanoner på lavetter och att de 

skall vara färdiga till turistsäsongen 1987. Anslag härför finns också upptaget 

i budgeten och arbetet kommer att utföras under vintern. För återstående 

kanoner finns för närvarande ingen lämplig plats och de är preparerade så att 

de tål att förvaras utomhus varför inga ytterligare åtgärder är aktuella. 

Med hänvisning härtill föreslås att motionen förkastas. 

36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 

26.36.21 Arkeologiskt fältarbete ( + 50.000) 

Ltm Olof Janssons finansmotion nr 46/1986-87 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 50.000 mark för arkeologiska 

utgrävningar inom klosterområdet på Hamnö. Utskottet har närmare bekantat 

sig med de utgrävningar som gjorts av Franciskanerklostrets ruiner på Hamnö 

och därvid kunnat konstatera att projektet är mycket värdefullt ur historisk 
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synpunkt och även från turistisk synvinkel, Då projektet är mycket 

omfattande och kostnadskrävande anser utskottet det finnas starka skäl för 

att höja anslaget sä att utgrävningarna kunde omfatta ett utvidgat projekt 

som t.ex. klostergården under år 1987. 

26.36.23 Fornminnesvård (+ 15.000) 

L d Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 36/ 1986-87 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 55.000 mark för skyltning och 

skötsel av landskapets fornminnen och sevärdheter. Landstinget har i tidigare 

sammanhang funnit frågan om skyltning och skötsel av fornminnen och 

sevärdheter i landskapet viktig och finansutskottet anser det därför vara 

påkallat att höja anslaget. Med delvis godkännande av motionen föreslås att 

anslaget höjs med 15.000 mark. 

40. BIBLIOTEKS VERKSAMHETEN 

26.40.31 Landskapsandel för anläggningskostnaderna för bibliotek (Rl 

27 Ht. 

Finansutskottet har omfattat landskapsstyrelsens förslag och förutsätter att 

landskapets andelar av byggnadskostnaderna står i överensstämmelse med 

gällande lagstiftning på området. 

Ledamoten Lundberg har fogat skriftlig reservation tiH betänkandet. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27 .02.49 Produktionsstöd (R) 

För stöd i enlighet med landskapslagen om produktionsstöd (37 /83) föreslås 

ett belopp om 4 • .500.000 mark. Finansutskottet föreslår dock den begräns

ningen att av beloppet skulle högst 100.000 rnark få användas för att stödja 

specialiserat jordbruk i skärgården. 

Utskottets minodtet (viceordföranden Olof Jansson och ledamoten Lundberg) 

ansåg att motiveringen i framställningen borde ha omfattats. 

03. ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET 

27 .03.46 Flnansieringsstöd för detalj handeln i glesbygder 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 100.000 mark att utges som 
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finansieringsstöd till detaljhandeln i glesbygden. Stödjandet av detaljhandeln i 

glesbygden sker för närvarande i enlighet med reglerna i landskapslagen om 

finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (33/75) och i enlighet med 

vissa närmare bestämmelser som landskapsstyrelsen beslutat om. Det i 

budgeten föreslagna beloppet om 250.000 mark är anpassat att räcka till det 

behov av stöd som är i överensstämmelse med en tillämpning av gällande 

regler. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotionen skulle förkastas. 

27.03.60 Stöd för varutransporter mellan riket och 0Iand (R) 

Frågan om stöd till varutransporter mellan riket och Åland har varit föremål 

för finansutskottets särskilda intresse under flera år. I samband med 

behandlingen av 1986 års budgetförslag beslöt landstinget uppmana landskaps

styrelsen att i samråd med självstyrelsepolitiska nämnden överväga om 

ytterligare åtgärder kunde vidtas i syfte att påskynda en tiJlfredsställande 

lösning av frågan (Fu. bet.nr 1/1985-86). Med anledning härav meddelade 

landskapsstyre1sen i sin redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden att 

landskapsstyrelsen nått en överenskommelse med finansministeriet om att 

tillsätta en blandad arbetsgrupp vars uppgift skulle vara att se över nuvaran

de system och utreda möjligheten att uppta varutransportstödet i Iandskaps

budgeten. I sitt yttrande häröver konstaterade sjäJvstyrelsepolitiska nämnden 

att gruppen ännu inte tillsatts och uppmanade, med hänvisning till tidigare 

uttalanden i ärendet, Jandskapsstyrelsen att utarbeta en framställning med 

förslag till landskapslag i ärendet så att framställningen om möjligt kunde 

överlämnas till landstinget under höstsessionen 1986-87. (SjpN. nr 1/1985-86). 

Av föreHggande framställning framgår att arbetsgruppen nu tillsatts och att 

den skall slutföra sitt arbete senast den 28 februari 1987. Med hänvisning 

härtiH vill finansutskottet understryka betydelsen av att landskapsstyrelsen 

omedelbart därefter i brådskande ordning vidtar de åtgärder som är påkallade 

med hänsyn till självstyrelsepolitiska nämndens yttrande och arbetsgruppens 

förslag. 

06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

27 .06.70 bnskaff ning av inventarier 

Under momentet föreslås upptagande av ett anslag för anskaffning av ADB

utrustning som sedan skulle kopplas till ett system som är utarbetat i riket av 

arbetskraftsministeriet. Finansutskottet anser det vara synnerligen viktigt 
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att landskapsstyrelsen följer utvecklandet av det nu föreslagna datasystemet 

så att detta kan anses vara 1 överensstämmelse med de självstyrelsepolitiska 

krav som bör ställas. Så anser utskottet t.ex. att det noga bör tillses att 

systemet är anpassat till åländska förhå.Uanden och innehåller hela det 

regelverk som gä!ler för landskapets arbetsförmedling. Syftet är att få ett 

eget åländskt system som .1r anpassat till de lokala behoven och som även 

kan kopplas till Sverige och därefter till hela Norden. Systemet bör omfatta 

sådana uppgifter som kan vara av särskilt intresse för det åländska arbetsli

vet. Slutligen anser utskottet att ett oeftergivligt krav för ibruktagande av 

det föreslagna systemet är att det blir möjligt för arbetsförmedlingen att 

själva bestämma Ö\'er den information som skall lämnas ut från Aland och 

vilka uppgifter ur rikets system som skall vara tillgängliga på Aland. 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

Ltm Börje Erikssons m.fl. finansmotion nr 26/1?86-87 (+ 50.000) 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 50.000 mark för att möjliggöra 

flera torrläggningsprojekt. Utskottet har funnit att behovet av medel för 

olika torrläggningsarbeten kommer att vara särskilt stort under år 1987 och 

att torrläggning har stor betydelse för dagens jordbruk på Aland. Med 

hänvisning härtill föreslås att motionen skulJe godkännas till den del den 

gäl!er bidrag för torrläggningsarbeten och att anslaget således skulle höjas 

med 50.000 mark. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Sundblom och Tuominen) anser att motio

nen skulle ha förkastats i sin helhet. 

L t_m Börie Eri1iss9ns ='lli~m9tlon nr 26/ 1986-87 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 100.000 mark för att möjliggöra 

flera torrläggningsprojekt. Finansutskottet har, i enlighet med vad som 

anförts under moment 27.11.40, funnit att behovet av ytterligare medel för 

stödjande av torrläggningsarbeten är stort men anser det kunna bli tillfreds

ställt genom att anslaget för landskapsunderstöd höjts med 50.000 mark. 

Med hänvisning härtill föreslås att finansmotionen skul!e förkastas till den del 

den avser höjande av anslaget för län. 



27.11.85 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 500.000 mark för att möjliggöra att 

flera gårdsbrukslån kan utges tlll fullt belopp. Utskottet anser att anslaget 

för gårdsbrukslån, som i framställningen föreslås bli 9.000.000 mark redan är 

mycket högt och att inte framkommit något sorn visat att det skulle vara 

mer ansträngt än ett stort antal andra anslag som inte heller är tillräckliga 

för att kunna tiHgodose samtliga ansökningar om län eller bidrag. 

Utskottes minoritet (viceordföranden Olof Jansson och ledamoten Lundberg) 

ansåg att motionen borde ha godkänts. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27.20.01 Av löningar (F) 

Under momentet har upptagits ett anslag för anställande av en person som 

skulle ha till uppgift att informera och kontrollera bl.a. olika försök på 

fiskodlingens område. Finansutskottet omfattar förslaget men anser att en 

utvärdering bör ske redan under hösten 1987 för att lämpligheten i att 

anställa en särskild person för denna verksamhet skall kunna bedömas. 

Ledamoten Lundberg anmälde avvikande åsikt efter som han ansåg att anslag 

för någon ny arbetskraft inte borde ha godkänts. 

25. TURISMEN 

27 .25.40 Turismens främjande (R) 

L tm Roger Nordlunds m.f1. finansmotion nr 39/ 1986-87 

I motionen föresläs att anslaget höjs med 360.000 mark för att den av 

föreslagna marknadsföringsplanen skall kunna genornföras. Det 

har vid ärendets behandling framkommit att motionärernas avsikt varit att . 

anslaget skulle höjas med 330.000 mark. Anslaget används för turismens 

främjande i med en plan som årligen uppgörs av turistrådet och 

fastställs av landskapsstyrelsen. Behovet av medel har med hänsyn tlll 

turistnäringens betydelse för landskapet under ett flertal år varit större än 

vad som kunnat anslås för ändamålet. Det har dock inte framkommit någon 

särskild omständighet som skulle göra det mera motiverat att höja anslaget i 

1987 års budget än som varit fallet under tidigare år. Däremot förväntar sig 

utskottet resultat av den strategiska handlingsplan för turismen som är under 

utarbetande. 
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Med hänvisning härtlll föreslås att finansmotlonen förkastas. 

27.25.42 !;,andskapsunderstöd för b)'.'.gga"nde av småbätshamnar IB,l 
Finansutskottet har inte funnit skäl att föreslå ändring i !andskapsstyre!sens 

framställning vad beträffar anslaget för byggande, förstorande och förbätt

rande av hamnar för småbåtsturlsmen. 

Mot beslutet har ledamoten Lundberg anmält avvikande åsikt eftersom han 

anser att anslaget borde ha höjts med 250.000 mark. 

30. MILJÖ VÄRDEN 

27 .30.44 Understöd åt vissa föreningar (+ 5.000) 

28 Ht. 

Under momentet har upptagits ett anslag om 45.000 mark som skulle fördelas 

så att Ålands Natur och Miljö r.f. skulle få ett understöd om 10.000 mark. 

Ålands Fågelskyddsförening skulle fä 35.000 mark, vilket för deras del 

innebär en sänkning från föregående år med 5.000 mark. Finansutskottet 

anser det inte finnas skäl för denna sänkning och föreslår därför att anslaget 

höjs med 5.000 mark så att understödet tilJ AJands Fågelskyddsförening r.f. 

skulle vara oförändrat 40.000 mark under är 1987. 

02. V.h:GAR 

28.02.15 Underhåll av landsvägar och bygdevägar (F) 

Vtm Karl-Gunnar. FagerhoJms m.fl. finansmotion nr 22/ 1986-87 

L tm Roger Nordlunds finansmotion nr 40/ l 986:fl 

I finansmotion nr 22 föreslås upptagande av 400.000 mark för förbättring och 

ombyggnad av vägen Bertby-Långbergsöda. Finansutskottet konstaterar i 

likhet med motionärerna att landstinget 1 samband med antagande av 

trafikplanen för åren 1983-1992 ",beslutade att landsvägen Bertby-SyJlöda 

skuHe byggas under år 1984 och att vägavsnittet Syllöda-Längbergsöda skulle 

förbättras med underhållsanslag och ytbeläggas under planperiodens första 

del, aUtså senast under är 1987. I budgeten för år 1986 uppgavs under moment 

28.02.77 att anslag skulle anslås när beslut om vägsträckningen fattats, men 

att därförinnan skulle förbättringar göras på sträckan Syllöda-Långbergsöda 

med medel från moment 28.02.15. I budgeten för år 1987 har landskapsstyrel

sen tagit ytterligare ett steg tiHbaka genom att meddela att möjligheten tlll 

ombyggnad med underhållsanslag undersöks. Finansutskottet anser nu att 
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landskapsstyrelsen bör vidta åtgärder i syfte att snarast fä behövlig vägplan 

faststälJd i sin helhet eller om detta inte går, så stora delar som möjligt. 

Förbättringsarbetena på vägsträckan Syllöda-Långbergsöda kan redan nu 

igångsättas med befintligt anslag under föreliggande moment. 

Med hänvisning härtiH föreslås att finansmotion nr 22 förkastas. 

I finansmotion nr 40 föreslås att ett anslag om 100.000 mark upptas för att 

grundförbättringsarbetena på Ytterbyvägen skall kunna påbörjas under år 

1987. Grundförbättringsarbetena på Ytterbyvägen skall enligt den av lands

tinget antagna trafikplanen för åren 1983 - 1992 utföras under åren 1988 -

1992. Enligt vad utskottet erfarit håller den föreslagna tidsplanen och det har 

inte framkommit något som skulle kunna vara skäl för att frångå det tidigare 

fattade beslutet i ärendet. 

Med hänvisning härtill förslås att finansmotion nr 40 förkastas. 

28.02.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åla~ 

Kvarnbo-Långbergsöda 

Med hänvisning till vad som anförts under moment 28.02.15 förutsätter 

finansutskottet att landskapsstyrelsen i brådskande ordning tillser att vägplan 

fastställs. 

Gottby - Joma1a kyrka 

L tm Börje Erikssons m.fl. finansmot~on nr 33/ 1986-87 

I finansmotion nr 33 föreslås upptagande av ett anslag om 500.000 mark för 

ombyggnad av vägen Gottby-Jomala kyrka. Vid ärendets behandling har 

finansutskottet erfarit att vägplanen för den aktuella vägsträckan kommer 

att ställas ut och bör kunna fastställas under år 1987. Detta innebär att vägen 

troligen kommer att kunna byggas först under år 1988, varför inget anslag 

behövs i årsstaten för år 1987. 

Med hänvisning härtiU föreslås att finansmotion nr 33 förkastas. 

Mot beslutet har viceordföranden Olof Jansson anmält avvikande åsikt 

eftersom han anser att anslag för vägbyggandets påbörjande under år 1987 

borde ha upptagits. 
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Dispositionsmedel 

Ltm Fred~inansrri~n nr 30LJ98§_-8? 

L tm Börje Erikssons m.fl. finansmotion nr 32/ 1986-:_87 

Ltm Göte Sundbergs m.fl. f~nansmotion nr 41/1986-§Z. 

I finansmotion nr 30 föreslås upptagande av ett anslag om 200.000 rnark för 

utbyte av vägtrumman mellan Öra holme och Marby. Trumman anses vara 

underdimensionerad och orsaka sanitära problem. Det har inte varit möjligt 

för finansutskottet att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas då ingen 

sakenHg utredning funnits att tillgå. Finansutskottet anser därför att land

skapsstyrelsen bör tillse att erforderliga undersökningar snarast görs och 

att härav påkaJlade åtgärder därefter omedelbart vidtas. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotion nr 30 förkastas. 

Mot beslutet har ledamoten Lundberg anmält avvikande åsikt eftersom han 

anser att motionen borde ha godkänts. 

I finansmotion nr 32 föreslås att under momentet upptas ett anslag om 

200.000 mark för vägbelysning i trafikfarliga korsningar. Finansutskottet 

anser i likhet med motionärerna det vara viktigt för trafiksäkerheten att de 

större vägkorsningarna är utrustade med belysning. Landskapet har också i 

egenskap av väghållare ombesörjt att flera större korsningar på huvudvägarna 

fått belysning, däremot har kommunerna i allmänhet påtagit sig driftskostna

derna. Finansutskottet anser det vara landskapsstyrelsens uppgift att vid 

anläggande av huvudvägar i egenskap av väghållare tillse att anslag för 

belysning av större korsningar upptas i samband med anslag för vägen. Vad 

beträffar korsningar på de redan befintliga vägarna anser finansutskottet att 

landskapsstyrelsen bör utarbeta en plan över var kompletteringar bör göras. I 

samband med uppgörandet av planen bör också frågan om kostnadsförde1-

ningen mellan landskapet och kommunerna fastslås. Det har inte framkommit 

behov av att uppta något särskilt anslag för ändamålet i budgeten för år 1987. 

Med hänvisning härtill föreslås att finansmotion nr 32 förkastas. 

I finansmotion nr f./.1 föreslås upptagande av ett anslag om 200.000 mark för 

planering av bro över Hällösund i Geta. I enlighet med vad som konstateras i 

motionen har finansutskottet varit positivt till att frågan om en bro mellan 

Isaksö och HeHö utreds. Utskottet konstaterar att vattendomstolen lämnat 
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sitt tillstånd tiH byggandet och att inga formella hinder nu föreligger. I 

motionen föreslås att medel skulle upptas för planeringen, men då det visat 

sig att denna redan är Idar föreslås att motionen förkastas, Brons byggnads

kostnader om 6.000,000 mark är dock av den storleksordningen, att dess 

finansiering med hänsyn tiH även andra inventeringsprojekt bör inordnas i 

samband med långtidsplanen. 

Med hänvisning härtill föreslås att finansmotion nr 41 förkastas. 

Beträffande utskottets beslut att behandla finansmotion nr 41 under moment 

28.02.77 hänvisas till den allmänna motiveringen. 

Ledamoten Tuominen har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättrin~arbeten i skärgården (R) (+ 600.000) 

1. T o r s h o 1 m a - L i l 1 a H u m m e 1 h o 1 m (+ 200.000) 

.!::- tm Er!k Bergs m.f 1. finan,smotion nr 27/1986-87 

I finansmotion nr 27 föreslås upptagande av ett anslag om 800.000 mark för 

genomförande av vägprojektet Torsholma - Lilla Hummelholm i Brändö. 

Motionärerna anser att vägprojektet Torsholma - Ulla Hummelho!m borde 

börja byggas i enlighet med landstingets beslut i samband med årsstaten för 

år 1986. Landskapsstyrelsen däremot har inte upptagit något anslag för 

ändamålet med hänvisning till att de tidigare beviljade anslagen räcker för 

genomförande av en etapp av projektet samtidigt som det fastslås att 

landskapsstyrelsen kommer att avstå från att utställa någon plan för väg till 

Lilla Hummelholm och i stället utarbeta en plan för en väg och ett färjfäste 

på västra eller södra Torsholma. Finansutskottet kan för sin del inte 

acceptera ett sådant förfarande utan vidhåHer sitt tidigare beslut. Enligt vad 

utskottet erfarit har landskapsstyrelsen dock beslutat utställa vägplanen~ 

som torde kunna fastställas 1 början av år 1987, sä att projektet kunde 

genomföras under åren 1988 och 1989. Eftersom det 1 tidigare budgeter 

upptagits anslag om 

tet, med delvis 

mark upptas i 

2.400.000 mark för projektet föreslår finansutskot

av finansmotion nr 27 att ett anslag om 200.000 

budget. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Lundberg och Tuominen har fogat skrif tli

ga reservationer tiU betänkandet. 
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Med hänvisning tiJl det anförda får utskottet vördsamt föreslå. 

att Landstinget omfattar landskapsstyrel

sens förslag till ordinarie årsstat för land

skapet Aland under år 1987 med följande 

ändringar och bemyndigar landskapsstyre1-

sen att uppta för årsstatens genomförande 

erforderliga lån. 

INKOMSTER 

Avdelning 12. 

l2e INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

28. TRAFIKAVDELNINGENS .FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

03. Tekniska byråns inkomster 

1. Inkomster från färjtrafik 350. 000 350. 000 

2. Arrenden och diverse in-

komster 

14e PINANSIERINGSINKOMSTER 

350.000 

700.000 

Avdelning 14. 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skatte

finansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

850.000 

1.200.000 

Landskapssty

relsens förslag 

41.944.260 

2.203.000 

700.000 

4220407.268 

422.407.268 

422.382.268 

492.361.528 

Finansut

skottets 

förslag 

42 .. 444.260 

2.703.000 

1.200.000 

42L59L 

421. 591. 768 

421.566.768 

492.046.028 



21. LANDSTINGET 

01. LANDSiINGSMÄNNEN 

20. Resor (F) 

22., LANDSKAPSSTYRELSEN 
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UTGIFTER 

Huvudtitel 21. 

Huvudtitel 22. 

05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

27. Nordiskt samarbete (F) 

97. Andel 1 anskaffande av sjöräddningsbät/tjänstebåt (R) 

Huvudtitel 23. 

2.1., KANSUAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 

.30. Landskapsandel för avlönande av byggnads

inspektörer (F) 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

.31. Bidrag för hyresbostäder tiH bostadslösa (R) 

8.3. Bostadslån (R) 

25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

30. Landskapsandelar enllgt landskapslagen om 

brand- och räddningsväsendet (F) 

Huvudtitel 24-. 

21f. FIN.ANSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

02. SÄRSKILDA UNDERSTÖD OCH LÄN 

61. Stöd för elkraftsförsörjningen i skärgården (R) 

40557.200 

2.800.000 

500.000 

5.,766.700 

1.865 .000 

14-0.000 

900.000 

6.5 • .58L300 

710.000 

295.000 

14-.901.700 

13.900.000 

2.808.000 

2.050.000 

10.189.600 

6.570.000 

5.000.000 

2.500.000 

200.000 

4. 

150.000 

66.959.300 

718.000 

30.3.000 

16 .251. 700 

;o.oc 
15.200.000 

2.828.000 

2.070.000 

7 e .600 

4 • .370.000 

2.800.000 
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Huvudtitel 26. 

26 .. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 104 • .535.300 104.676. 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 2.080.000 2.115.000 

50. Understödjande av ungdomsarbetet (F) 550.000 565.000 

.51. Understödjande av idrott och fysisk fostran (R) 1.530. 000 1. 550. 000 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 2.073.000 

.50. Främjande av vetenskap, litteratur och konst, samt 

understöd åt kulturella organisationer (R) 1. 260.000 1.286.500 

1. Ålands kulturstiftelse 

r.s. (R) 5.000 10.500 

2. Bidrag för museiverksamhet 

(R) 11.000 11.000 

3. Föreningen Brages r.f. 

urklippsverk (R) 2.000 2.000 

4. Ålands spelmansgille r.f. 

(R) 25.000 25.000 

5. Ålands sång- och musildör-

bund r.f. (R) 170.000 180.000 

6. Ålands konsertförening (R) 25.000 25.000 

7. Bidrag för teaterverksam het 

(R) 60.000 60.000 

8. Ålands folkminnesförbund 

r.f. (R) 80.000 80.000 

1 O. Ålands konstförening r .f. (R) 28.000 28.000 

11. Filmklubben Chaplin r.f. (R) 7.000 7.000 

12. Årsboken S:t Olof (R) 8.500 

13. Ålands biblioteksförening 

r.f. (R) 5.000 7.500 

14. Ålands litteraturförening 

r.f. (R} 24.000 24.000 

15. Ålands skötbåtsförening r.f. 

(R) 7.500 7.500 

17. Ålands fredsförening r.f. (R) 14.500 14.500 

1·8. För konststipendier (R) 50.000 50.000 

19. För främjande av filmkonst 

och andra hithörande ända-

må! (R) 10.500 10.500 
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20. För musikstipendier (R) 18.000 18.000 

21.För kulturfestival-87 (R) 45.000 lt5. 000 

22. Biografi över Ålands första 

lantråd (R) 65.000 65.000 

23. Ålands kulturråd (R) 100.000 100.000 

24. Till Jandskapsstyrelsens 

disposition (R) 507.500 507.500 

.52. Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionens 

Ålandsdistrikt 

54. Understöd åt Föreningen Norden 

36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 

21. Arkeologiskt fältarbete 

23. Fornminnesvärd 

Huvudtitel 27. 

27., NÄRiNGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

11. ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 

40. Landskapsunderstöd för torr läggningsarbeten (R) 

30. MILJÖ V ÅR DEN 

44. Understöd åt vissa föreningar 

Huvudtitel 28. 

28 .. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

02. VÄGAR 

78. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården 

(R) 

17. FL YGTRAFIK I SKÄR GÄRDEN 

70. Inköp av flygplan (R) 

Utgifternas totalbelopp 

28.000 

35.000 

673.200 

230.000 

35.000 

74 • .586.000 

11. 225.000 

100.000 

861.000 

45.000 

94.442.100 

32.375.000 

4.300.000 

1.787.000 

1.500.000 

492. 361. 528 

30.000 

48.000 

280.000 

50.000 

74a64la000 

11.275.000 

150.000 

866.000 

5o.oor 

95.942.100 

4.900.000 

2.687.000 

2.400.000 

492.046.028 
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Mariehamn den 11 december 1986. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, viceordföranden 

Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 





VÄGBYGGNADS- OCH VAGRJRBÄTTRINGSARBETEN I SKÄRGARDIW 1987-1990 (1.000 mark) =============================================================== 

Projekt Total Tidigare B u d g e t e r a s 
kostnad budgeterat 

1987 1988 1989 1990 ( 1991) 
I Vägar och bankar 

Karlby-Hellsö 2.600 1.070 - 250 400 400 480 
Torsholma-Lilla Hummelholm 6.200 2.700 200 1.200 2.100 - -
Södra Seglinge -

I 
300 - - - -

Vårdö kyrka - Hummelvik 600 300 300 - - - -
Sandö-Simskäla 3.200 I -I - - 200 7no 2.300 
Korsö-Fiskö 500 - - - - - -I Anslutningsväg - Ava bro 1 .000 600 400 - - - -
Ytbeläggningar 50(! 500 500 500 500 
Dispositionsmedel 350 350 350 350 350 

Färjfästen och bryggor 

Färjfäste, Svinö 3.200 3.200 - - - - -
Dykdalb, Snäckö 350 350 - - - - -
Färjfäste, Lilla Hummelholm 2.500 - - - - 2.000 500 
Dykdalb, Kurnlinge 150 - 150 - - - -

I 
Brygga, Lappo 500 - 500 - - - -

Broar 

Finholma bro 2.300 - - - 1. 350 950 -

! 
Bro, Ava ström 6.500 2.000 2.300 2.200 - - -

4°:900 4.900 I 4.900 4.90U 4. 130 
l 





Undertecknad reserverar sig härmed mot utskottets majoritetsbeslut 

26.40.3 l och 

Undertecknad anser att motiveringen för 26.40.31 borde varit "EnHgt ett godkänt 

t•umsprogram för ett stadsbibliotek 1 Mariehamn uppgår den till landskapsandelar 

5 § LL om allmänna bibliotek berättigande nyttoytan tiH 834 m2 (Jfr FFS 

1112/78, 1118/78 och 178/85). Då rurnsprograrnmet godkändes under år l 985, 

utgår landskapsandelarna enligt då gällande bestämmelser. De 

tigande normalpriset uppgår (enligt 1985 års normalpris per kvadratmeter) till 

3.892.900 mark och motsvarande bidrag till 1.440.373 mark. 

utbetalning av landskapsandelar under år 1987 föreslås 370.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har utöver detta haft för avsikt att för speciella 

delta i finansieringen av bibHotekshuset. Formerna för är 

utredning och då denna är klar underställes frågan budgetbehandHng. 

Föreslås att inga ytterligare byggnadsprogram under år 1987 skulle få godkännas 

som berättigande till Jandskapsandel. 11 

Undertecknad som helt och hållet stöder landskapsstyrelsens framställning under 

28.02.78 anför dessutom följande. 

Åvabron med anslutningsväg och Lilla Hummelholmprojektet har blivit väsentligt 

dyrare än vad som förutsetts tidigare. Dessutom har nya kostnader, vilka tidigare 

ej varit kända~ tillkommit såsom Svinö färjfäste och Lappo Brygga. Enligt min 

kan inte genomföras samtidigt utan en tkisförskjutning 

enligt följande. Åva broprojektet startas så fort som möjligt enligt landskaps

förslag till sträckning. Sar11tldigt bör landskapsstyrelsen utan dröjsmål 

uppgöra en långtidsplan under 1987-1991 som redovisar i vilken takt är 

möjligt att genomföra LiHa Hummelholmprojektet. I ovannämnda långtidsplan med 

också av är 1986 får inte beloppet under åren 1986-1991 överstiga 

27,600.000 eller 4.600.000 i medeltal per är. 

ovannämnda. långtidsplan bör också bifogas en driftskalkyl för varje investe= 

ringsprojekt där varje inbesparing klart framgår skHt. På detta sätt kan landstinget 



en uppfattning hur alternativa gentemot va.rand~ 
ra. 

fviarleharnn den 15 december J. 

~\ ~, ,j~ \A* ~'"\ 
Magnus Lundberg 



RESERVATION 

24.02.61 Enighet tycks råda om att elmatningen till skärgården bör gå över den 

under byggnad varande 45 kV matarledning som kraftverket bygger. 45 

kV ledningen bör i huvudsak finansieras med bidrag vilket också har stöd 

i statsrådets beslut om fördelningsgrunder för statsbidrag som beviljas 

för landsbygdens elektrifiering FFS 450/ l 986. 

Det kan dock inte vara sakenligt att i stöd av detta beslut yrka bidrag 

för två parallella ledningar. 

Alands Elandelslags l 0 kV distributionsnät är dyrare att reno\·era och 

förstärka i skärgården än på fasta Aland. Därför kan det vara motiverat 

att landskapet ger bidrag för de merkostnader skärgårdsförhå11andena 

förorskar främst på grund av sjökablar och vattenkorsningar. 

Jag har därför föreslagit att motiveringen för anslaget 2,8 miljoner 

mark skulle ha följande lydelse: 

Ur anslaget får beviljas bidrag för att täcka merkostnader på 

grund av skärgårdsförhållanden för förstärkning av Alands Elan

delslags 10 kV ledningar i skärgården jämfört med motsvarande 

ledningar på fasta Aland. 

Detta förslag överensstämmer i sak med landstingets beslut angående 

användningen av anslaget under detta moment i 1986 års årsstat. Att 

landskapsstyrelsen ersatt totalkostnad för ledning måste väl vara ett 

olycksfall. i arbetet. Medvetet kan ju inte landskapsstyrelsen få åsido

sätta landstingets budgetbeslut. 

24.02.88 Jag har föreslagit att finansmotion nr 37 om 3,5 miljoner mark för 

aktieteckning i Ålands Kraftverk Ab skulle godkännas. 

Ifall makthavarna i kraftverket skulle förmå sig till att taga emot detta 

aktiekapital tillsammans med tidigare anvisat belopp och a\'korta 

skulderna i motsvarande grad skulle räntor och avskrimingar minska i 

resultaträkningen med 2-3 miljoner mark och en kännbar prissänkning 

möjliggöras. Detta skulle vara förenligt med elkonsumenternas intresse. 





Reservation 

24.02.61 Stöd för elförsöriningen i skärgå~den (R) (-2.200.000) 

Beträffande momentet 24.02.61 omfattar undertecknad de synpunkter 

som förs fram i ledamoten Sundbloms reservation beträffande momen

tet. Detta trots att jag i finansutskottets betänkande (Fu bet. nr 

1/ 1985-86) gällande ordinarie <irsstaten för år 1986 anfört att bidrag till 

Ålands Elandels!ag för ifrågavarande ändamål borde upptas i extraordi

narie väg. 

24.02.88 Aktieteckning i Ålands Kraftverksaktiebolag (R) (+ 3.500.000) 

Beträffande momentet anser jag i likhet med ledamoten Sundblom att 

finansmotion nr 37I1986-87 borde godkännas vilket i praktiken innebär 

ett anslag om 3,5 miljoner mark för aktieteckning i kraftverksbolaget. 

I motsats till ledamoten Sundblom anser jag vidare att ifall det senare 

visar sig ogörligt att höja kraftverkets aktiekapital med he!a den 

budgeterade summan som tillsammans med tidigare budgeterat anslag 

(1986) utgör 7 miljoner mark bör landskapsstyrelsen i stället pröva 

möjligheten att använda anslagen till annan investering för att åter

komma med ärendet till landstinget. 

Skrivningen avviker från utskottets majoritets såtillvida att totalt 7 

miljoner mark kunde användas tiU olika ändamål för sänkning av 

råströ mspr iset. 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (R) 

1. Torsholma - Lilla Hummelho!m 

Med beaktande av att projektet blivit väsentligt dyrare än beräknat och 

då det i enlighet med utskottsrnajorltetens förslag kan tas i bruk 

tidigast under år 1991, kan man med goda skäl anföra att projektet med 

beaktande av investeringskostnader och inbesparade driftskostnader för 

färjorna bHr minst 6,5 miljoner mark dyrare än en väg över Torsholma 

och ett färjfäste på Västra Torsholma. Färjpassen från Västra 

Torsho!ma eller Lilla Hummelholm ti11 Lappo bedöms vara lika långa. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslås inget anslag för väg till Ulla 

Hummelho!m. De redan beviljade och ännu inte utnyttjade medlen ca 

2,2 miljoner mark omdisponeras tll! vägbygge och färjfäste på 

Torsholma. Ett dylikt projekt kan genomföras under åren 1987-89 och 

kan således tas l bruk minst två år tidigare än ett fäste på Lil!a 

Hurnme!holm (se bilaga). 

1. San dö - Simskäla (nyrubrik)(+700.000) 

Med hänvisning till finansmotion nr 45/ 1986-87 och till min motsvaran

de reservation till budgetförslaget för år 1986 föreslås ett anslag om 

700.000 mark som ett första anslag för vägbank mellan Alören och 

Vattungsrevet. Vägbankens andra etapp jämte två nya pontonfästen 

borde då byggas under budgetåret 1988, då den nya linjen med kabel

färja kan tas i användning. (Se bilaga). 

1. Anslutningsväg till Åva bro 

Anslaget borde upptas med det belopp landskapsstyrelsen föreslagit. 

Utskottsmajoritetens nedprutning är inte saklig eUer trafiksäkerhets

mässigt försvarbar utan har enbart tillkommit för att hålla totalkalky

len så låg att båda projekten dvs. Åvabron och vägen tUl Lilla 

Hummelholm skall kunna genomföras samtidigt. (Se bllaga). 

2. B r y g g a , L a p p o 

För att kunna bygga en betongbrygga i Lappo i stäl!et för den svårt 

skadade träbryggan föreslås att medel upptas i enlighet med framställ

ningen dvs. I ,5 miljoner mark. 

Majoritetens förslag om reparation av träbryggan för 500.000 mark är 

inte ändamålsenligt utan har också det tillkommit för att möjliggöra 

ovanrelaterade politiska kompromiss. (Se bilaga.) 

3. Å v a b r o (-700.000) 

Eftersom jag i det tidigare prioriterat satsning på Simskälatraflken och 

då jag samtidigt anser att totalanslaget bör ligga på samma nivå som i 
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landskapsstyrelsens framställning dvs. ca 4,3 miljoner mark och då jag 

dessutom anser att ett färjfäste på Västra Torsholma bör anläggas 

måste tidplanen för A vabrons byggande förskjutas. (Se bilaga.) 

Anser man dock att A vabron ur samhällsekonomisk synpunkt bör tidi

gareläggas i förhållande till Västra T orsholmaprojektet, är detta fullt 

möjligt under budgetåret 1988 och därefter. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att undermomentet minskas 

med 700.000 mark. 

3. I s a k s ö b r o 

Med hänvisning till att jag anser att Isaksöbron skall finansieras under 

momenet 28.02.78 och då bron beträffande prioriteringarna inom 

momentet bör komma efter alla här ovan nämnda projekt betyder detta 

i praktiken att projekteringsanslag för Isaksöbron kan upptas tidigast i 

samband med budgeten för år 1990. (Se bilaga.) 

Skulle det däremot finnas majoritet i landstinget för att bibehålla 

totalnivån på moment 28.02.78 på den av mig föreslagna dvs. ca 4,3 

miljoner mark under samtliga år fram till 1991, finns det enligt mitt 

förmenande förutsättningar att anslå medel för bron under moment 

28.02.77 redan under budgetåret 1987 tilläggsbudget under 

förutsättning att övriga anslag för vägbyggnad på fasta Aland inte sänks 

i motsvarande grad under de två år som ett eventuellt brobygge 

belastar budgeten. Med andra ord skuUe brobygget inte få inkräkta på 

andra väganslag på fasta Aland utan nivån för dessa skulle 

fortsättningsvis var ca 6,7 miljoner mark. 

Mariehamn den 16 december 1986 

~~ 
Pekka Tuominen I 



Bilag~1 till P. Tuominens reservation 

VAGBYGGNADS- OCH VAGFORBATTRINGSARBETEN I SKARGARDEN 1987-199Q· (1. 
========================================================~====~ 

mark) 

I 
Projekt Total Tidigare B u d g e t e r a s 

kostnad budgeterat 

1987 1988 1989 1990 ( 1991) 

Vägar och bankar: 

Karlby-Hellsö l 2.600 1. 070 - - 300 300 400 
Torsholma-Lilla Hummelholm 6.200 l 2.700 -

I 
- - - -

Södra Seglinge - I 300 - - - -
I 

-
Vårdö kyrka-Hummelvik 6CO I 300 300 - - - -I 
Sandö-Simskäla 3.200 - 700 2.500 - -

I -
Korsö-Fiskö 500 - - - - -

I 
-

Anslutningsväg-Ava bro 1.500 - 800 700 

Västra Torsholma 1. 000 (1.000) l 
Ytbeläggningar 500 500 500 500 500 500 
Dispositionsmedel I 350 350 350 350 350 350 

Färjfästen och bryggor: 

Färjfäste, Svinö 3.200 I 3.200 - - - - -
I 

Dykdalb, Snäckö 350 350 - - - - -
Färjfäste, Lilla Hurrrrnelholm 2.800 - - - - - -
Dykdalb, Kumlinge 150 150 

Brygga, Lappo 1 .500 1.500 l Färjfäste, Västra Torsholma 2.800 - (1. 200) 1.600 

Broar: 
Finholma bro 2.300 - ·- -
Bro, Ava ström 6.500 2.000 - 250 1.550 2.700 -
Isaksö bro 6.oor - - 450 3.050 -

I 

f 
4.300 4.300 I 4.300 

r 
4.300 4.3UO 

I 



ÄLANDS LANDSTING 

Nr 198/86 

Till Finansutskottet 

frän lagutskottet 

Finansutskottet har i skrivelse av den 8 december 1986 begärt lagutskottets 

ställningstagande till om det i budgetförslaget för år 1987 ingående förfarandet att 

utbyta benämningarna på vissa tjänster och befattningar i landskapsförvaltningen 

är förenligt med på området gällande lagstiftning. Utskottet, som i ärendet hört 

t.f. kanslichefen Göran Lindholm, finanschefen Dan E.Eriksson och byråchefen 

Jörgen Erlund, får härmed som begärt utlåtande anföra följande. 

Enligt 36 § 1 mom. självstyrelselagen inrättas landskapsförvaltningen underlydande 

tjänster och befattningar av landskapsstyrelsen som likaså utnämner tjänstemän till 

desamma. I den mån utgift är förenad med inrättandet är landstingets medverkan 

nödvändig vad avser beviljande av medel för avlöningen. Proceduren har härvid 

varit den att landskapsstyrelsen i budgetförslaget äskat medel för avlöningen av en 

avsedd ny tjänst, varefter landstinget beviljat medel för ändamålet. Landskapssty-

Q relsen har härefter fattat ett särskilt beslut om inrättande av tjänsten och vidtagit 

härav påkallade åtgärder. 

Tjänstemännens och befattningshavarnas rättigheter och skyldigheter regleras bl.a. 

i Jandskapslagen angående utnämningsbrev (7 /29) och landskapslagen angående 

landskapsförvaltningen underlydande extraordinarie befattningshavare och tillfälH

ga funktionärer i landskapet Åland (17 I 50). Dessa författningar är avsedda att 

upphävas och ersättas av den nya tjänstemannalagstiftning, varom landskapsstyrel

sen överlämnat framställning till landstinget. 

Enligt 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal skall angående villkoren i 

tjänsteinnehavares anställningsförhållande gälla vad därom bestämmes genom 

tjänstekollektivavtal. Till villkoren i anställningsförhållande hänförs inte enligt 

bestämmelsen bl.a. grunderna för landskapets ämbetsverks och inrättningars orga

nisation eller annan reglering av desamma, inte heller inrättande och indragning av 

tjänst. Det har dock ansetts att ändring av benämningen av en tjänst eller 

befattning i samband med löneklassjustering är en fråga om vilken man kan avtala 

om inte ändringen medför någon omorganisation av .verket eller inrättningen. 
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Utskottet konstaterar att det enligt dess mening inte finns hinder för det 

föreslagna förfarandet att ändra benämningen på vissa tjänster och befattningar 

under förutsättning att de i budgetförslaget berörda ändringarna endast är att 

betrakta som ändringar av benämningarna på ifrågavarande tjänster eller befatt

ningar och att dessa ändringar inte på något sätt förändrar tjänstemannens rätt 

eller ställning ifråga om lön, status, organisatorisk inplacering, arbetsuppgifter, 

kompetens eller dylikt på ett sätt som kommer att stå i konflikt med gällande 

tjänstemannalagstiftning. Eftersom fråga inte helJer är om att äska nya eller höjda 

anslag för ändamålet, uppfattar utskottet den omständigheten att frågan förts till 

landstinget i budgetframställningen närmast som en åtgärd i upplysande syfte. 

Mariehamn den 10 december 1986. 

På lagutskottets vägnar: 

~,U~ 
Sune Eriksson 

ordförande 

M. ~!I«";~~ 
Lars Ingfnar Jfhansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och Jan

Lindfors. 



ÅLANDS LANDSTING 

Nr 195/86. 

T Ul Finansutskottet 

från kulturutskottet. 

Finansutskottet har i brev av den 27 november 1986 inbegärt kulturutskottets 

yttrande· ifråga om landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat 1987 (nr 

9/ 1986-87) \'ad beträffar de under utbildningsavdelningens förvaltningsområde 

ingående momenten 26.27 .30, 26.27 .50 och 26.27 .51 med de därtill hörande 

motionerna (nr 31, 34 och 42). Kulturutskottet, som i ärendet hört finanschefen 

Dan E.Eriksson, landskapsantikvarien Stig Dreijer, ordföranden för Ålands kulturråd 

Sten-Erik Fagerlund och kultursekreteraren Ildiko Stormbom, får 1 anledning härav 

anföra följande. 

Vid behandlingen a\· ärendet har utskottet låtit sig informeras om vilka landskaps

styrelsens grunder är vid fastställandet av kulturbudgeten. Enligt uppgift gör 

landskapsstyrelsen en viss jämförelse med riksbudgeten och utgår då i första hand 

från följande moment: 

28.99.58 Stödjande av vissa kulturevenemang 

29.90.51 Statens konstnärsstipendium 

29.90.52 Tippnings- och penninglotteri\'instmedel för främjande av konsten 

29.90.54 Statsunderstöd för musikläroanstalter och för den yrkesinriktade grund

utbildningen i musik på mellanstadiet 

29.88.53 Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen. 

De sammanlagda anslagen för dessa moment utgör enligt propositionen angående 

sta tsförslaget 461.010.000 mark. 

Kulturutskottet har vid en genomgång funnit denna jämförelse \·ara riktig men 

anser att en jämförelse också kan göras med följande moment: 

29.90.57 Stödjande av filmkonst 

29.99.50 Vissa statsunderstöd (stöd till bl.a. fredsverksamhet) 

29.99.57 Understödjande av opinionstidningar 

Anslagen för dessa moment utgör sammanlagt 9.760.000 mark. 
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En halv procent av 461.010.000 mark utgör 2.305.050 mark och en halv procent a\' 

9.760.000 mark utgör 48.800 mark. Sammanlagt blir detta 2.353.850 mark medan 

1.260.000 mark, eller drygt 1 miljon mindre upptas i motsvarande moment i 

landskapsstyrelsens budgetförslag. Med denna uträkning vUJ kulturutskottet \'isa att 

utrymme finns för en ökning av anslagen under moment 26.27.51. Eventuellt kan 

man också hävda att viss övrig kultun·erksamhet, såsom Musikinstitutet och 

Nordiskt kulturutbyte borde beaktas vid en dylik jämförelse men utskottet konsta

terar att utrymmet för ökning ändå är betydande. 

Att, för att utrymme finns vid någon form av jämförelse med riksbudgeten, såsom 

ett självändamål hÖja anslagen för kulturändamål anser utskottet vara tveksamt 

och har därför tagit del av moth·eringarna till de förslag till fördelning av anslagen 

under 26.27 .50 som Ålands kulturråd tillställt landskapsstyrelsen. Kulturrådet anser 

att stärkandet och utvecklandet av den egna kulturen är särskilt viktigt just i vår 

tid på grund a\' det ständigt växande internationella mediautbudet. Kulturrådets 

ambition har därför varit att speciellt stödja nya former av kulturaktiviteter i 

synnerhet om de riktar sig till ungdomar och barn. 

Kulturutskottet, som till fullo delar kulturrådets mening, anser att budgetanslagen 

för kulturen inte följt utvecklingen av budgetanslagen för övriga samhällssektorer. 

Att, såsom landskapsstyreisen har föreslagit, till och med vidta nominella ned

skärningar anser utskottet vara oförlåtligt med tanke på det särskilda ansvar som 

landstinget har och alltid har haft för upprätthållandet och bevarandet av kulturar

vet. 

Landskapsstyrelsen har i sitt budgetförslag upptagit understöd åt stiftelsen Ålands 

Sjöfartsmuseum under ett särskilt moment men har uppenbarligen, vid en jämförel

se med riksbudgeten fortsättningsvis hänfört utgifterna för sjöfartsmuseet till 

moment 26.27.50. Detta innebär att museet fortsättningsvis inkräktar på övrig, i 

momentet ingående, kulturverksamhet. Kulturutskottet anser inte denna jämförel

segrund vara adekvat. Alands sjöfartsmuseums verksamhet är nämligen till sitt 

innehåll och till sin ambitionsnivå av helt annan karaktär än verksamheten i de 

ideella organisationer som i övrigt inryms under nämnda moment. Sjöfartsmuseet 

är unikt inte bara pä Aland eller i Finland, utan också i ett internationellt 

perspekth' och i museet finns exklusiva samlingar av föremål och forskningsmate

rial. Museet borde därför, enligt kulturutskottets mening, närmast jämföras direkt 

med Vrakholmens Sjöfartsmuseum och sjöhistoriska byrån samt eventuellt momen-
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tet 29.88.53 i riksbudgeten (Tippnings-och lotterivinstmedel för främjande av 

vetenskapen). Utskottet konstaterar att stort utrymme för förhöjningar finns 

oberoende av ovannämnda jämförelsegrunder. 

Med anledning härav vill kulturutskottet inför finansutskottet föreslå. följande: 

26.27 .30 Stöd för kulturverksarnheten i kommunerna (F) 

Kulturutskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag till medelsfördel

ning. 

26.27 .50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt kultu

rella organisationer (R) 

Kulturutskottet vill, med bifallande av motionerna nr 31 och 34/ 1986-

87, göra följande påpekanden: 

f_1, Alands Kulturstiftelse bör, enligt utskottets mening erhålla 10.500 

mark som understöd för den allmänna verksamheten i stället för, av 

såväl kulturrådet som landskapsstyrelsen föreslagna, 5.000 mark. Ut

skottet ser det ökade anslaget, vilket nominellt motsvarar understödet 

för år 1986, påkallat av ut\·ecklandet av stiftelsens publikationsverk

samhet. 

P 5. Kulturutskottet föreslår att Alands sång- och musikförbunds anslag 

skall höjas, i enlighet med kulturrådets förslag, till 180.000 mark. 

Utskottet finner inte, med beaktande av svårigheterna att fä sökande 

till den här typen av tjänster, det lämpligt att på av landskapsstyrelsen 

föreslaget sätt reservera en del av pengarna för en viss tjänst. 

Utskottet anser i stället att sång- och musikförbundet självt under 

rådande förhålJanden bör ha rätt att avgöra hur personalfrågan skall 

lösas för att bäst gagna den konstnärliga verksamheten. Hela beloppet 

om 180.000 mark bör därför beviljas som verksamhetsbidrag. 

P 12. I landskapsstyrelsens budgetförslag föreslås undermomentet för 

årsboken S:t Olof utgå. Utskottet konstaterar, liksom undertecknarna 

av motion nr 31, att anslaget för år 1986 var 8.500 mark för den såväl 

kulturellt som historiskt värdefulla publikationen. Kulturutskottet före

slår att ett anslag om 8.500 mark skall upptas för årsboken S:t Olof i 

enlighet med kulturrådets och motionärernas förslag. 
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P 13, P 16. Kulturutskottet anser att dessa små föreningar, som var för 

sig i liten skala utför ett värdefullt kulturarbete, inte förtjänar en 

nominell sänkning av anslagen och föreslår därför att dessa skall höjas, l 

enlighet med kulturrådets förslag, till 7 .500 respektive 2.000 mark. 

P 17. Älands fredsförening föreslogs av kulturrådet få förhöjt anslag till 

17 .000 mark med hänvisning till att föreningens verksamhet är relativt 

ny och engagerar många, särskilt ungdomar. Kulturutskottet föreslår 

därför att anslaget höjs med 2.500 mark. 

P 23. Inrättandet av en heltidstjänst som sekreterare för Älands 

kulturråd innebär enligt kulturrådet mera aktivitet vilket i sin tur 

medför ökade utgifter. Som exempel på aktiviteter nämner kulturrådet 

olika seminarier. Under 1986 ordnades ett lyckat seminarium gällande 

bevarandet av kulturmiljöer, men eftersom hälften av dispositionsansla

gen åtgick till arrangerandet av detta enda seminarium var möjligheter

na till anordnande av andra liknande seminarier mycket begränsade. 

DärtilJ gästas landskapet allt oftare av olika kulturpersonligheter och -

grupper varvid kulturrådet på olika sätt förväntas åta sig \·ärdskap. 

Kulturrådet föreslår därför att dispositionsanslagen bör höjas till 15.000 

respektive 10.000 mark medan landskapsstyrelsen föreslår 7.500 respek

tive 8.000 mark. 

Kulturutskottet omfattar kulturrådets förslag och föreslår, med hänvis

ning till motion nr 34, för kulturrådet 109.500 mark enligt följande: 

1. Sammanträdesarvoden och resor 

2. Sekreterararvode (heltid lkl A 17) 

3. Till kulturrådets disposition 

4. Till landskapsstyrelsens disposition 

för kulturrådet 

10.000 

74.500 

15.000 

10.000 

109.500 

P 24. Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen föreslår 507.500 

mark till landskapsstyrelsens disposition medan kulturrådet föreslår 

548.500 mark för samma ändamål. Utskottet omfattar kulturrådets 

förslag vad gäller såväl anslagets storlek som dess fördelning och 

föreslår därför 54-8.500 mark till landskapsstyrelsens disposition. 
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För Societas pro Fauna et Flora Fennica föreslås 17.500 mark 

För Alandsforskarnas föreslås 5.000 mark 

För den åländska kvinnans historia föreslås 85.000 mark 

För kulturtidskriften PQR föreslås 30.000 mark 

För Ålands orgelfestival förslås 5.000 mark 

För projektet "Skolmusik 87 11 föreslås 15.000 mark 

För kulturutbyte mellan teaterföreningen 

och parkteaterna i Stockholm föreslås 10.000 mark 

För filmprojekt om G.A. Wallin föreslås 15.000 mark 

För självstyrelsefesten föreslås 11. 000 mark 

För projektet "Finlandssvensk vecka på Skansen 

87" föreslås 60.000 mark 

För landskapskonstnär föreslås 95.000 mark 

Till landskapsstyrelsens disposition i 

övrigt föreslås 200.000 mark. 

548.500 mark 

Utskottet har i detta sitt förslag reserverat anslag i enlighet med 

kulturrådets förslag, för ett flertal i landskapsstyrelsens budgetförslag 

inte nämnda föreningar. Utskottet ser nämligen ingen anledning till att 

dessa föreningar, vilka på samma sätt och vid samma tidpunkt som 

övriga under momentet nämnda föreningar ansökt om bidrag, skall 

undanhållas besked om bidragets storlek. 

Vad beträffar självstyrelsedagsfesten har kulturutskottet valt att inte 

ändra kulturrådets förslag men anser det dock önskvärt att landskaps

styrelsen utarbetar ett förslag till firandet av självstyrelsedagen. 

26.27 .51 Understöd åt stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum r .s. 

Med hänvisning dels tiU ovan anförda resonemang gällande utrymmet 

för förhöjning för Ålands sjöfartsmuseum och dels till motion nr 

l/.2/ 1986-87, föreslår kulturutskottet att anslaget under momentet ökas 

med 90.000 mark till 610.000 mark för att möjliggöra anställande av en 

etnolog på. heltid. Utskottet anser det synnerligen angeläget att till

räcklig personal ställs till museets förfogande bl.a. för att museets 

samlingar på ett bättre sätt skall kunna göras tillgängliga för forskning. 
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Mariehamn den 8 december 1986. 

På kulturutskottets vägnar: 

ordförande 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceord

föranden Gustafsson samt ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Sundberg. 


