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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 21/1970-

71 med anledning av Ålands landskapsstyrel

ses framställning till Ålands landsting 

med förslag till andra tillägg till land

skapets ordinarie årsstat för år 1971. 

Sedan landstinget med anledning av ovannämnda framställning inbe

gärt finansutskottets utlåtande har utskottet1 som i ärendet hört 

äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors och landskapskamreraren 

Henrik Gustafsson 9 behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Stödåtgärder inom utvecklingsområdena. 
Landskapsstyrelsen har genom underb andlingar med direktionen för 

Kehitysaluerahasto Oy-Utvecklingsområdesfonden Ab uppnått en preliminär 

överenskommelse om samarbete 9 vilken i huvuddrag innefattar följande : 

1) stöd från fondens sida till företag i landskapet skulle ~cke 

utgå utan landskapsstyrelsens samtycke; 
2) l1andskapsstyrelsen skulle emottaga och jämte utlåtande vidare

befordra till fonden ställda ansökningar från åländska företag; 

3) fonden förbehåller sig dock rätten att underkasta sagda ansök

ni n e;::iT RRrnrna rernissförfarande som motsvarande ansökningar i riket; 

4) fonden avger på b:egäran yttranden till landskapsstyrelsen över 

utvecklingsä renden i övrigt; 

5) fonden utsträcker sin forskningsverksamhet till ÅJand endast i 

samråd med land skapsstyrelsen; 
6) beträffande fondens aktieteckning i landsk ape t 9 vilken överhuvud

taget äger rum i undantagsfall, kommer särskilda överenskommelser att 

L.t·äffas i varje enskilt fall. 

Ett al te:!:'nati v till samarbetsavtal med ifrågavarande fond hade varit 

att i landskapets ordinarie årsstat upptaga medel till belopp som sva

rar mot landlli apets andel av statens medel i fonden. Ett sådant f örfa

rande skulle dock som landsk apss Ly:relsen :frarJhåller i sin framställning 

leda till praktiska svårigheter icke minst därigenom att större enstaka 

kapit alinsatser skuJle medföra risktagande i kompensationshänseende. 

På den grund och då landskapsstyrelsen genom ovanberörda överenskommelse 

skulle få fullständ ig kontroll över fond ens stöd i.nom landskapet, har 

utskottet för sin del kunnat omfatta förslaget. Därtill kommer att 

landskapets engagemang i Turismens utvecklingsfond hittills icke visat 

Sig medföra direkta nackdelaT. 

~diter för bostadsbyggande. 

Det i 28 § landskapslagen den 11 juli 1968 om bostadsproduktion för

Utsat~ bostadsproduktionsprogrrunme t för Marieharnn har enligt uppgift 
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ännu icke framlagts av staden. Då behovet av ett dylikt prograLl synes 
alltmer uppenbart får utskottet fästa landskapsstyrelsens uppmärksam
het vid att ytterligare uppskov med programmets färdigställande icke 
borde medgivas. 

Även 01i1 landskommunerna enligt sagda lag icke är skyldiga att utar

beta bostadsproduktionsprogram borde enligt utskottets uppfattning pla
nr;;rj.pgsmyndigheterna få till uppgift att uppgöra ett sådant program 
för fasta Ålands kommuner. Den intensiva byggnadsverksamhet som nu pågår 
ställer stora krav på landskapets byggnadskapaci tet. Även en utredning 
om denna kapacitet vore rno ti ve rad l.:1ed tanke på bos tadslånegi vningen 
under den tid Projekt 77 är under uppförande. 

Utbildning för hotell- och restaurangpersonal. 
De totala kostnaderna för den planerade hotell- och restaurangskolan 

under ett år beräknas uppgå till omkring 700.0ÖO mark. Av detta belopp 
skulle 350.000 mark erläggas av landskapets ordinarie l.:1edel såsom land
skapsbidrag. Arbetsinkomsterna beräknas stiga till åtwinstone 210.000 
mark och av de medel som restauratörerna erlägger till Oy Alko Ab som 
stödavgift beräknas 140.000 mark komma den planerade skolan till del. 

Med tanke på att yrkesutbildningen inom hotell- och restaurang
branschen blivit eftersatt i jämförelse med övriga branscher även i 
landskapet, har utskottet anse~t det befogat att inleda ifrågavarande 
skolningsverksar;ihet. Behovet av utbildad personal inom detta område 
kommer dessutom att öka betydligt genom tillkomsten av de planerade 
turistanläggningarna. 

DetaljDotivering. 
================ 

5 Ht.XIII:6. Stödjande av ungdomsfostrande verksamhet. 
Tillägg 7.500 mark. 
Utskottets majoritet hcir i princip omfattat förslaget oo 
att politiska ungdomsorganisationer skulle kunna beviljas 
bidrag ur detta anslag, under förutsättning att det före-

. ligger ett påvisbart behov av att stöda sådan organisation. 
Med beaktande av att det icke inou alla vid senaste val 
uppställda valförbund bildats ungdomsorganisationer anser 
utskottet att för partistödet gällande beräkningsgrunder 
icke skulle tillämpas i detta fall. 
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Den faktiska fördelningen av bidraget faller helt 

under landskapets förvaltningsbefogenhet. För den 
skull vill utskottet endast rekommendera att för poli

tiska ungdomsorganisationer skulle anslås 2 . 000 marko 
-Skulle det dock visa sig att detta belopp icke enligt 

nämnda grunder kan utgivas för ifrågavarande ändamå l9 
· skulle anslaget också till denna del beviljas ideella 

ungdomsorganisa tioner. 
En minoritet (Woivalin) har däremot ansett, att 

politiska ungdomsorganisationer överhuvudtaget icke 

borde få del av detta stöd. 

I överensstämmelse med ordinarie år.sstaten för år 1971 föreslås 

utgiftsmomenten under 5 Ht. XIII~5 och 11 Ht.III:1 ändrade till re
servationsanslag (r). Momentnumreringen av 6 Ht.III:11 "Understöd 
f ör t ransport av överskottsfisk 11 har felaktigt angivits till 6 Ht. 

III ~14. 

slå 
Med hänvisning till det ovan anförda f år utskottet vördsamt före-

a tt Landstinget måtte antaga landskaps
styrelsens förslag till andra tillägg till 

ordinarie ärsstaten för år 1971 med följan
de ändringar~ 

UTGIFTER. 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
==================================================== 

XIII. Särskilda anslag. 
5. För f räm j ande av idrott och fysisk fostran (E) ........ 50 . 000 

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

III. Fisket . 

.11.:. (14) Understöd för transport av överskottsfisk 150.000 

11 Huvudtiteln. Understödslåno 
============================== 

III. Särskilda anslag. 

1. Bostadslån (_E) o. e •••••••• o o o ••••••• o o ••••••••••••••• 300.000 

Ma-
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riehamn den 27 maj 1971. 

På finansu~tets vägnar~ 
~~ 

Folke Woivalin /I} 

\;;&~ ./ .' Sune Carlss~ 

ordförande 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet ~ ordföranden Folke Woivalin , viceordföranden 
Harry Lindfors samt ledamöterna Bertel Söderlund, Pcunar 1,\Tilen och 
Georg Widemano 
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