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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 26/1979-80 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till andra tilllägg till ordinarie årsstaten för landskapet
Åland under år 1980.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande.
Finansutskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Olof Salmen,
kanslichefen GuIUlar Jansson, näringschefen Tar Mattsson, personal- och lönechefen Jörgen Erlund, skolinspektören Börje Lång samt VD för hotell Arkipelag
Erik Janzon och får vördsamt anföra följande.
Detaljmotivering.
UTGIFTER.
23 Ht.
01. CENTRALFÖRVALTNING
23.01.01 Avlöningar (f).

Utskottet konstaterar att den i föreliggande tilläggsbudget akualiserade anställningen av ingenjör vid byggnads- och brandskyddsbyrån
är tillfällig såtillvida, att anslaget för arbetsförhållandet beviljas till detta års utgång. Vidare utredning om anslag för fortlöpande anställning kan underkastas prövning i samband med handläggningen av ordinarie årsstaten för 1981.

23 ~ --ALANIJs:-TDRISTHOTELL
23.23.76 Planering av om- och tillbyggnad (r).
Anslaget avses att ifråga om planering i vidare mening utnyttjas för
grundligare undersökningar om marknadsunderlaget för hotellets verksamhet, kartläggning av de ekonomiska förutsättningarna vid olika
alternativa inriktningar och ev. utbyggnader samt i anslutning därtill
hotellets ställning och roll inom den åländska turismen. Utredningarna skall ge erforderlig grund för granskning av målsättningen
och underlag för en totalplanering även avseende byggnadsfrågorna.
Enligt utskottets uppfattning kan utredningarna vara till nytta inte
enbart för hotellets verksamhet utan av betydelse för turismen såsom
helhet på Åland. Utskottet som ansett det begärda anslaget motiverat
fiIUler det lämpligt att landstingets ställningstagande till en ev.revidering av målsättningen upptas till behandling först sedan dEt::erforderliga underlaget från utredningarna föreligger.
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30. PENSIONER Oa-I PERSONALUTGIFfER
23.30.70 Anskaffning av flextidsapparatur.
Landskapsstyrelsen har beslutat om införande av s.k. flextid vid
centrala ämbetsverket. Beslutet har fattats bl.a. efter undersökning av önskemålen i detta avseende bland personalen. Utskottet
har för sin del godkänt anslaget för att möjliggöra erforderliga
åtgärder till genomförandet av beslutet.
27 Ht.
04. VATTENFÖRSÖRJNING Oa-I VATTENLAN
27.04.30 Understöd för samhällenas vattenvårdsåtgärder.
Utskottet finner det angeläget att åtgärder vidtas för att säkerställa de centrala vattentäkterna och att för ändamålet ges erforderliga bidrag och lån. Det är enligt utskottets uppfattning
även motiverat att kommunerna i stöd av den reviderade lagstiftningen om stöd för vattenvårdsåtgärder ges högsta möjliga bidrag
och lån och att försåvitt nu tillbudsstående anslag inte är tillräckliga erforderliga tilläggsmedel kan medges i årsstaten för
1981.
13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GARD
27.13.75 Byggande av Svinavelsstation (r).
Kostnaderna för byggande av svinavelsstationen, som omfattar c.
2.000 m2 byggnadsyta, har oaktat kompletterande och nya anbud inbegärts inte kunnat nedbringas. De preliminära ursprungliga kostnadskalkylerna utarbetades 1978 och baserades på kostnadsläget inom
byggnadssektorn i sydvästra Finland. Uppenbart har, förutan den
högre kostnadsnivån på Åland, den senaste tidens starka stegring
av byggnadskostnaderna påverkat anbuden. Till vissa delar ingår i
siffersammanställningen även uppskattning av utgifter som inte bygger på anbud.
Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga landskapsstyrelsens förslag till andra tillägg till ordinarie
årsstaten för landskapet Åland under år 1980
smnt bemyndiga landskapsstyrelsen att upptaga
för budgetens förverkligande erforderliga lån.
Mariehmnn den 5 maj 1980.
På finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande

Henrik Gustafsson
sekreterare.
Närv.i utskottet:ordf. R.Carlson,v.ordf.Roger Jansson,ledamot.T.Söderlund samt
ersättaren Rainer Lönn.

