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FINANSUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 24/1976-77 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

andra tillägg till ordinarie årsstaten för 

landskapet Åland under år 1977. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovan nämnda fram

ställning. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblorn, finans

chefen Ake Barnberg, miljövårdsintendenten Håkan Kulves och föreståndaren 

vid Ålands lantrnannaskola med Jornala gård ltrn Rolf Carlson samt, vid be

sök i Ålands hotell- och restaurangskola och hotell Arkipelag, överinspek

tör Holger östensson, byggmästare Stig Eriksson, vd för hotellet Erik 

Janzon, skolans rektor Torbjörn Ehrman och prorektor Diana Axen. 

I samband med behandlingen av långtidsplanen för åren 1977-1981 besökte 

utskottet Långskärsarkipelagen vid Kyrkogårdsö i Kökar tillsammans med 
Lars Nordberg som representant för ägarna. 

Utskottet, som även haft tillgång till vederbörande avdelningars budget

äskanden, får anföra följande. 

23.23.74 Om ändringsarbeten i fastigheten (r). 

Av de under momentet upptagna delanslagen avser vissa sådana 

arbeten som enligt utskottets bedömning med bättre förhands-

och budgetplanering normalt hade kunnat behandlas i samband 

med någon ordinarie årsbudget. Utskottet anser sålunda att an

slaget för förnyelse av el- och högtalaranläggning icke är av 

sådan angelägenhetsgrad att härför behövt tillgripas tilläggs

budgetering. Anslaget har därför minskats med 77.000 mark. Mi

noriteten, vice ordförande Olof Jansson och ledarnoten Mattsson, 

har dessutom ansett att frågan om ändringsarbetena vid hotellets 

huvudingång icke är så brådskande att det rnotiver~anslag i 

föreliggande budget. Utskottets majoritet konstaterar beträf

fande huvudingångens vindfång, att, förutom det i landskaps

styrelsens motivering nämnda yrkandet från arbetarskyddsrnyndig

heterna, byggandet av vindfång med automatisk dörröppnare inne

bär praktiska fördelar och besparing av värmekostnader redan in

för stundande vintersäsong. 

26,08.29 övriga konsurntionsutgifter. 

Momentet påföres kostnader för telefon, annonser, kontorsrnate

riel, arbetskläder o.dyl. Föreslaget anslag är otillräckligt 
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för att täcka de enligt skolans uppfattning faktiska brutto

utgifterna på momentet under detta år. Utskottet har därför 

omfattat en höjning av anslaget med 2.000 mark. 

27.30.88 Inköp av jordområden (r). 

Utskottet har i ärendet tagit del av värderingsgrunderna och 

konstaterar, att de normer som av staten i motsvarande fall 

tillämpas i Abaland lagts till grund i förevarande fall. 

Utskottet vill poängtera att varje jordförvärv av det slag var

om nu är fråga beträffande prissättning och angelägenhets-

grad måste prövas från fall till fall. 

Utskottets majoritet har omfattat framställningens förslag om 

erforderligt anslag för inköp av de i motiveringen nämnda 

områdena. Härvid har förutsatts att bestämmelser för utnytt

jandet av området vid Kyrkogårdsö efter hörande av Käkar kommun 

skall utformas med tillbörlig hänsyn såväl till naturskydds

som rekreationsintressen. Vidare efterlyses en helhetsplan 

och målsättning för förvärv av naturskydds- och rekreations

områden i landskapet i vilken plan utskottet anser Kyrkogårdsö

området mycket väl kan inpassas med dess för denna typ av skär

gårdsområde representativa natur. Utskottets minoritet, vice

ordföranden Olof Jansson och ledamoten Knut Mattsson anser att 
' 

helhetsplaneringen bör utformas, förslag till bestämmelser om nytt

jande av området vid Kyrkogårdsö föreligga samt Käkar kommun 

höras innan landstinget tar ställning till det nu föreslagna 

anslaget. 

~~d hänvisning till ovanstående får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskapssty

relsens förslag till andra tillägg till 

ordinarie årsstaten för landskapet Åland 

under år 1977 med följande ändringar samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga 

för budgetens förverkligande erforderliga 

lån. 
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INKOMSTER. 

Avdelning 14 . 

1~~=~!~~§!~~!~~§!~~Q~§rg~ 

01 . AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSIN
KOiviSTERNA 

03 . Förskott på statsanslag för 
skattefinansiell utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER. 

Huvudtitel 23 . 

~~==~§1!~YQ~1~!~~~§=~QEY~I~!~~§Q~~~ 

Byggnads- och brandskyddsbyrån. 
.. . --- -

23 . ÄLANDS TURISTHOTELL 

74 . Omändringsarbeten i fastigheten(r) 

Huvudtitel 26. 

~~~=~~!k~~!~~§~YQ~k~!~~~§=~Q~Y~~!~~§-

Landskapsstyr . 
förslag 

~=Q~~=~QQ 

2.032 . 600 

2.032 . 600 

2.032 . 600 

~Q1=QQQ 

332 .000 

332 .000 

Q~~ ~~§~~QQ 

08 . ALANDS LANfMANNASKOLA 49 .000 

29 . övriga konsumtionsutgifter 6 .000 

Utgifternas totalbelopp 2.032.600 

Mariehanm den 

Klas Eklund 

ordförande 

Henrik ~n 
sekreterare. 

Utskottets 
förslag 

~=~~Z=~QQ 

l. 957 . 600 

l. 957 .600 

l. 95 7. 600 

~~~=QQQ 

255 .000 

255.000 

~~Q=~QQ 

51.000 

8.000 

l. 957 . 600 

Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund , viceordföranden Olof Jansson 

samt ledamöterna Mattsson, Wiklöf och Torvald Söderlund. 
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