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FINANSUTSI<OTTETS BETÄNKANDE 

nr 2/ 1987-88 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

ärsstat för landskapet Åland under är 

1988. 

Landstinget har den 18 november 1987 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, polismästaren Björn Anders

son, forstmästaren Henrik Beckman, ombudsmannen för Ålands företagarförening 

Lars-Birger Blomqvist, ledande arbetskraftskonsulenten vid sjömansförmedlingen 

Susanntt Bolin, skolinspektören Stina Colerus-Nordlund, konstintendenten Anna

Lcna Dreijcr, finanschefen Dan E. Eriksson, ordföranden i alternativodlarföre

ningen på Åland Helene Eriksson, avdelningschefen för näringsavdelningen Olof 

Erland, överinspektören Göran Frantzcn, ordföranden i Ålands bussförbund r.f. Ulf 

GrUssner, trafikkonsulten J6rgen Hammer, yrkesutbildningsinspektören Gösta He

lander, arkivchefen Bjarne Henriksson, byråingenjören Göran Holmberg, etnologen 

Per-Ove Högnäs, riksdagsmannen Gunnar Jansson, verkställande direktören i Ålands 

handelskammare Harry Jansson, vatteningenjören Bror Johansson, landstingssekre

terarcn Lars Ingmar Johansson, bostadsläneinspektören Björn Karlsson, utbild

ningschefen Börje Karlsson, antikvarien i arkeologi Marita Karlsson, miljövärds

intendenten Håkan Kulves, antikvarien i etnologi Solbritt Kärkkäinen, landskaps

agronomen Göthe Larpes, t.f. kanslichefen Peter Lindbäcl..:, socialchefen Bengt 

Linde, överingenjören Anders Lindholm, ordföranden i Andelslaget Odlarringen Erik 

Lindholm, stationschefcn för Ålands rundradiostation Lars Nikko, utbildnings

inspektören/kurskoordinatorn Monica Nordqvist, platschefcn vid Kastelholm Elzbie

ta Palamarz, lagberedningssekreteraren Michael Patrickson, landskapsläkaren Bir

ger Ch. Sandell, fiskeriintendenten Carl Storä.' jordbrukskonsulenten Trygve Sund

blom, överinspektören Tor-Erik Söderlund, rel..:torn för tekniska skolan Bo Tikander, 

högskolesekreteraren Brittmari Wickström, regionplanechefcn Gunda Åbonde-Wick

ström och skolinspektör en Jan-Erik Åkerfcldt. 

Utskottet har besökt Ålands lantmannaskola och därvid hört skolans rektor Per

Olof Böckelman, Ålands yrkesskola och därvid hört skolans rektor Gunnar Lemquist 

samt arbetsläraren Lars Selander, Öra fiskehamn och därvid hört ordföranden i 

tekniska nämnden i Hammarlands kommun Allan Lindroos, Bjärströms gamla 
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landsvägsbro och därvid hört ordföranden i Wargsundsådrans fiskeförening Jan-Erik 

Eriksson samt Vattenhvarnen i Kvarnbo och därvid hört kvarnens ägare direktören 

Folke Bomanson, rågrannen, rektorn Bengt Moliis samt byggmästaren Yngve 

Österlund. 

Utshottet har vidare bekantat sig med de vägavsnitt som avses i finansmotionerna 

nr 50, 59, 65 och 66/ 1987-88, nämligen Kvarnbo - Långbergsöda, Pålsböle-Bastö 

samt landsväg nr 136 genom Kattby. 

Utskottet har till sitt förfogande haft de olika förvaltningsenheternas budgetäskan

den som utgör grund vid utarbetande av landskapsstyrelsens framställning. 

Finansutskottet har inbegärt kulturutskottets utlåtande vad beträffar de under 

utbildningsavdelningens förvaltningsområde ingående momenten 26.24.53 Land

skapsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening r.f. för skolverksamhet, 26.27.50 

Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt kulturella organi

sationer med de därtill hörande motionerna nr 54 och 55 samt 26.31.21 Referens

bibliotek med den därtill hörande motionen nr 44. 

Kulturutskottets utlåtande bifogas betänkandet. 

Finansutskottets förslag innebär en sammanlagd minskning om 230. 000 mark. 

detaljmotiveringen redogörs närmare för utskottets ställningstaganden, där också 

ökning respektive minskning angivits vid varje moment som innebär ändring i 

jämförelse med landskapstyrelsens framställning. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

L tl Karin Anderssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 27 .12.28 höjs med 100.000 mark för att möjliggöra 

förverkligande av Andelslaget Odlarringens utveckling vad avser förpackning och 

distribution. (Mot.nr 36/1987-88). 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

motiveringen till moment 26.12.28 preciseras så att 100.000 mark reserveras som 

projektstipendier för vetenskapliga vattenundersökningar. (Mot.nr 37 /1987-88). 

L tm Holger Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årssta ten för 1988 

anslaget under moment 26.23.32 höjs med 350.000 mark för att möjliggöra 

grundrenovering och ombyggnad av Brändö grundskola. (Mot.nr 38/ 1987-88). 
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Ltm Roger Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 27.02.49 Produktionsstöd sänks med 400.000 mark och 

anslaget under moment 27 .02.83 Invester ingslån höjs med motsvarande 400.000 

mark. (Mot.nr 39/1987-88). 

L tm Roger Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 under 

kapitel 23.01. upptas ett nytt anslag om 100.000 mark för stöd av Ålands Lokal TV 

Ab:s produktion av lokala nyhetsprogram. (Mot.nr 40/ 1987-88). 

L tm Roger Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 under 

moment 27 .03.60 upptas ett anslag om 3.000.000 mark som stöd för varutransporter 

mellan riket och Åland. (Mot.nr 41/1987-88). 

L tm Harry Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 28.04.22 höjs med 15.000 mark för att möjliggöra förläng

ning av den på Kumlingc stationerade isfärjans klaffar. (Mot.nr 42/ 1987-88). 

Ltm Sven-Olof Lindfors m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 26.33.23 höjs med 90.000 mark för att möjliggöra öppnande 

av Kastelholms slotts nordflygel och torn till sommaren 1988. (Mot.nr 43/1987-88). 

Vtm Jan-Erik Lindfors finansmotion om att i ordinarie årsstatcn för 1988 anslaget 

under moment 26.31.21 höjs med 10.000 mark till 36.000 mark för inköp av 

littcra tur m. m. till landskapsarkivet. (Mot.nr 44/ 1987-88). 

Vtm Jan-Erik Lindfors finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 under 

kapitel 26.50 upptas ett nytt anslag om 80.000 mark för att inleda arbetet med ett 

domboksregister för Åland. (Mot.nr 45/1987-88). 

Vtm Jan-Erik Lindfors finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 anslaget 

under moment 26.32.21 Inköp av konst samt övrig muscivcrksamhet höjs med 

25.000 mark. (Mot.nr 46/ 1987-88). 

L tm Göran Bengtz m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten anslaget under 

moment 26.29.95 Utgifter för skydd av kulturmiljö höjs med 70.000 mark. (Mot.nr 

47/1987-88). 



L tm Göran Bengtz m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 anslaget 

under moment 23.10.22 höjs med 100.000 mark för att möjliggöra en informations

kampanj om Ålands särbestämmelser på språkskyddsområdet och de nya krav 

produktsäkerhetslagstiftningen ställer. (Mot.nr 48/1987-88). 

Vtm Karl-Gunnar Fagerholms finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 26.07.75 höjs med 110.000 mark för anläggning av golv i 

Ålands yrkesskolas maskinverkstad. (Mot.nr 49/ 1987-88). 

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

1988 under moment 28.02.15 anvisas ett anslag om 500.000 mark för förbättring 

och ombyggnad av vägen Bertby-Långbergsöda. (Mot.nr 50/ 1987-88). 

Ltm Sune Erikssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 anslaget 

under moment 26.26.51 punkt 5 höjs med 20.000 mark för anställande av en 

sekreterare på deltid för idrottsrådet. (Mot.nr 51/1987-88). 

L tm Sune Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 27 .02.40 höjs med 200.000 mark för utarbetande av en 

handlingsplan för turismen på hela Åland. (Mot.nr 52/ 1987-88). 

L tm Sune Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget för bostadslån under moment 23.21.83 höjs med 1.000.000 mark. (Mot.nr 

53/1987-88). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 anslaget 

under moment 26.27.50 punkt 11 höjs med 3.000 mark för filmklubben Chaplins 

verksamhet. (Mot.nr 54/1987-88). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 anslaget 

under moment 26.27.50 punkt 24 höjs med 135.000 mark för att skapa förutsätt

ningar för filmkonstens utveckling i landskapet. (Mot.nr 55/1987-88) 

Ltl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 anslaget 

under moment 26.36.23 höjs med 30.000 mark för förbättrad skyltning och skötsel 

av fornminnen. (Mot.nr 56/1987-88). 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1988 anslaget 

under moment 26.37 .50 Understöd för restaurering av byggnader höjs med 100.000 

mark. (Mot.nr 57/1987-88). 
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L tl Barbro Sundbacks finansmotion orn att i ordinarie årsstaten för 1988 anslaget 

under moment 27.01.01 ökas med 38.000 mark för inrättande av en tjänst som 

natlirvårdskonsulent. (Mot. nr 58/ 1987-88). 

L tm Jan F. Sundbergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstatcn för 1988 

anslaget under moment 28.02.77 höjs med 300.000 mark för fortsatt ombyggnad av 

bygdevägen Pålsböle-Bastö. (Mot.nr 59I1987-88). 

Ltm Wiking Lindboms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 27 .20.21 höjs med 500.000 mark för färdigställande av Öra 

fiskehamn. (Mot.nr 60/ 1987-88). 

L tm Curt Carlssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 under 

kapitel 28.02 upptas ett anslag om 6.000.000 mark för byggande av bro Hällö

Isaksö. (Mot. nr 61/1987-88). 

L tm Göran Bengtz m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 under 

moment 28.04.70 upptas ett anslag om 500.000 mark för projektering av en ny färja 

som ersätter ms Käkar och ms Tre Måsar. (Mot.nr 62/1987-88). 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion orn att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 27 .22.22 för sjörestaurering höjs med 10.000 för utfiskning 

av skräpfisk. (Mot.nr 63/ 1987-88). 

Ltm Holger Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

under moment 28.02.78 upptas ett anslag om 200.000 mark för vägbyggnad 

Torsholma - Lilla Hummelholm. (Mot.nr 64/1987-88). 

Ltm Yngve Holmqvists m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

under moment 28.02.77 upptas ett anslag om 100.000 mark för anläggande av 

gångbana och förbättring av ett vägavsnitt längs landsväg nr 136 i Kattby. (Mot.nr 

65/1987-88). 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 28.02.77 höjs med 450.000 mark för fortsatt utbyggnad och 

förbättring av vägen Kvarnbo-Långbergsöda. (Mot.nr 66/1987-88). 
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Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 under 

kapitel 27 .20 upptas ett nytt anslag om l 00.000 mark för att sänka fiskarnas 

utgifter för anskaffning av säkerhetsutrustning på inregistrerade f iskefartyg. 

(Mot.nr 67/1987-88). 

Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion om att i ordii1arie årsstaten för 1988 

anslaget för bostadslån under moment 23.21.83 höjs med 1.200.000 mark. (Mot. nr 

68/ 1987-88). 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1988 

anslagen under momenten 27.22.21 för skötsel av sjöar och vattendrag och 27.22.22 

för sjörestaurering höjs med vardera 150.000 mark. (Mot.nr 69/1987-88). 

Ltm Anders Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

under kapitel 27.10 upptas ett nytt anslag om 50.000 mark för införskaffande av en 

testanläggning för lantbrukssprutor. (Mot.nr 70/1987-88). 

Ltm Anders Erikssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 23.01.70 höjs med 600.000 mark för införskaffande av 

sändarutrustning för förmedling av Radio Stockholms program. (Mot.nr 71/1987-

88). 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1988 

anslaget under moment 26.37 .22 höjs med 100.000 mark för påbörjande av 

restaurering av vattenkvarnen i Kvarnbo. (Mot.nr 72/1987-88). 

Motionerna berörs närmare i detaljmotiveringen. 

Allmän motivering 

Teknologicentrum 

Landskapsstyrelsen har i framställningen under momenten 26.05.22, 26.05.73 och 

27.02.65 upptagit anslag om totalt 950.000 mark. Således har 400.000 mark 

upptagits för anskaffande av utrustning för ett teknologicentrum vid Ålands 

tekniska skola och 400.000 mark för dess drift. Vidare föreslås att 150.000 mark 
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skulle få. utges som understöd för teknologi- och datautveckling på motsvarande 

sätt som sker i riket med stöd av statsrådets beslut om allmänna villkor för 

statsbidrag för datateknikcentraler (FFS 125/86). 

Frågan om ett åländskt teknologicentrum har behandlats av finansutskottet tidiga

re. Dels i samband med en hemställningsmotion om inrättande av ett tekniskt 

utvecklingscentrum (Hemst.mot.nr 27I1984-85, Fu bet.nr 21I1984-85) och dels vid 

behandlingen av årsstaten för innevarande år (Fu bet.nr 1I1986-87). Utskottet 

ansåg då att en totalplan borde uppgöras där utbildningssektorns roll och närings

livets behov skulle klargöras. Med tanke på detta finner utskottet det betänkligt 

att inte landskapsstyrelsen uppgjort någon sådan plan innan anslagen upptagits. 

Utskottet har visserligen tagit del av den utredning med förslag till inriktning och 

organisation för Ålands teknologicentrum (ÅUS 1987 :9) som i dagarna presente

rats, men frai;iställningen baserar sig inte på. utredningen. 

Med tanke härpå anser finansutskottet att landskapsstyrelsen på. nytt bör ta 

ärendet till prövning och i brådskande ordning föra frågan till landstinget 

tilläggsbudget. 

Viktigt är därvid att klargöra förhållandet tekniska skolan och näringslivet samt 

centrets placering. Utskottet anser att det lokalmässigt kan vara ändamålsenligt 

att förlägga resursenheten till tekniska skolans utrymmen. Organisatoriskt bör den 

dock nn sikt bli en fristående enhet. 

Frågan om vilken inriktning, förutom den rent utbildningsmässiga, centret skall ha 

måste också. övervägas innan projektledare anställs och utrustning införskaffas. 

Enligt uskottets åsikt är det ytterst viktigt att man så. snart som möjligt fastställer 

arbetsfältet till någon begränsad sektor inom vilken Åland kan ha förutsättningar 

att bidra med kunnande och erfarenhet samt själva dra nytta därav. För att kunna 

tillgodogöra sig den kunskap och de resurser som finns vid tekniska resursenheter i 

de omkringliggande regionerna bör också möjligheterna till ett samarbete med 

dessa klarläggas. 

Lantmannaskolan 

Ålands lantmannaskola har efter att i åratal ha arbetat i gamla utrymmnen fått en 

ny och ändamålsenlig sl<.:olbyggnad. Lol<.:alerna är dimensionerade för 50 elever, men 

har för närvarande lediga platser. Utskottet anser det därför vara av allmänt 

intresse att elevtillströmningen ökas så att elevantalet motsvarar skolans storlek. 
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Den nya skolbyggnaden torde kunna bidra till att skolan blir konkurrenskraftig i 

jämförelse med andra lantmannaskolor. Utskottet anser att en bättre information 

om skolan och en aktivare marknadsföring i första hand inom Aland, men även i 

övriga Norden bör genomföras. Vidare kunde man överväga andra projekt som 

skulle leda till ett bättre utnyttjande av skolan, som exempel kan här nämnas 

fortbildning av jordbrukare, kurser i sommaruniversitetets och Alands högskolas 

regi. Även inom de områden som 4H och alternativodlarna arbetar kunde kurser 

eller annan verksamhet ordnas i lantmannaskolans lokaler. 

Kollektivtrafiken 

I framställningen till ordinarie årsstat för år 1987 meddelade landskapsstyrelsen att 

avsikten var att under året utreda den interna förvaltningen av stödet för 

kollektivtrafiken och samordningen med skolskjutsarna. Utredningen utförs av en 

konsult och pågår för närvarande. Finansutskottet har låtit sig informeras om 

utredningen. 

Utskottet anser det vara särskilt viktigt att utredningen leder till att kollektivtra

fiken kan rationaliseras och förbättras samt att en samordning med skolskjutsarna 

kan åstadkommas. Enligt vad utskottet erfarit finns det också förutsättningar för 

en sådan utveckling. I första hand bör turlistorna överses så att färre fördubblingar 

av turerna sker. Detta skulle i sin tur leda till att ett färre antal bussar kunde 

utnyttjas mer och därmed öka lönsamheten för bussbolagen. Behovet av skäligt 

samhällsstöd kan bedömas först efter att utredningen är klar. 

(Beträffande reservation se detaljmotiveringen). 

Detalj motivering 

INKOMSTER 

12 avd. 26. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRADE 

12.26.05 Alands tekniska skolas inkomster (- 10.000) 

Med hänvisning till vad under rubriken "Teknologicentrum" i den all

männa motiveringen anförs föreslås att inkomsterna minskas med 

10.000 mark och att punkt 4 "Tcknologiccntrets inkomster" utgår. 
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14 avd. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

14.01.03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning (- 220. 000) 

De av utskottet på utgiftssidan föreslagna ändringarna har på inkomst

sidan under detta moment justerats med beaktande härav. 

UTGIFTER 

21 Ht. 03. LANDSTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 

21.03.23 Till landstingsgruppernas disposition för kansliändamål(+ 2.000) 

Under momentet har upptagits medel att användas som ekonomiskt stöd 

för de olika landstingsgruppernas verksamhet. Anslag för ändamålet 

upptogs första gången i budgeten för år 1985 och i samband därmed 

fastslog landstinget principer för fördelningen av medlen mellan de fyra 

landstingsgrupperna, medan närmare regler för medlens användning 

senare utarbetats av kanslikommissionen. Då antalet grupper i lands

tinget nu utökats från fyra till sex anser utskottet att det finns behov 

av nya fördelningsprinciper och föreslår att den till varje landstings

grupp utgående fasta delen skulle uppgå till 15.000 mark samt att den 

resterande delen av anslaget skulle fördelas i förhållande till antalet 

mandat så att varje grupp får 7 .500 mark per mandat. Den fasta delen 

per grupp skulle således totalt uppgå till 90.000 mark och den del som 

fördelas i förhållande till antalet mandat till sammanlagt 225.000 mark, 

varför utskottet föreslår att det i framställningen upptagna anslaget 

höjs med 2.000 mark. 

22 Ht. 05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 

22.05.71 Inköp av bil (R) 

Under momentet föreslås upptagande av ett anslag om 110.000 mark för 

utbyte av landskapsstyrelsens tjänstebil ÅL 161. Finansutskottet vill i 

det här sammanhanget poängtera viJ..:ten av att landskapsstyrelsen om 

möjligt prioriterar anskaffning av en bil med katalysatorrening. 

23 Ht. 01. CENTRALFÖRVALTNING 

23.01.60 Stöd för lokala televisionssändningar (F) (Momentet nytt)(+ 100.000) 

L tm Ro_ger Janssons m.fl. finansmotion nr 40/ 1987-88 

I motionen föreslås att 100.000 mark upptas i budgeten för att kunna 
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utges som bidrag till Alands lokaltelevision Ab för att på så sätt kunna 

möjliggöra att produktionen av lokala åländska nyhetsprogram kan 

fortsätta. Finansutskottet anser att lokaltelevisionen nu är inne i ett 

intressant utvecklingsskede och skall ges möjlighet att fortsätta samt 

att målet bör vara att möjliggöra eterburna lokaltelevisionssändningar 

över hela Aland. Eftersom lokaltelevisionen nu är under uppbyggnad 

har bolaget ekonomiska svårigheter som omöjliggör denna utveckling 

om inte ägarna tillskjuter medel, varför utsl-..ottet föreslår att motionen 

godkänns och anslaget höjs med 100.000 mark. 

Utst...ottets minoritet (ledamöterna Sagulin och Sundblom) anser att 

motionen borde ha förkastats. 

23.01.70 Anst...affning av sändarutrustning (R) 

Ltm Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 7l/1987-88 

I motionen föreslå.s att 600.000 mark skulle upptas för att möjliggöra 

ett övertagande av den sändare som Ylcisradio har installerat för 

utsändning av enbart finskspråkiga program. Sändaren skulle sedan 

användas för att återigen möjliggöra utsändning av Radio Stockholm. 

Utskottet har kunnat konstatera att det efter den pågående utbyggna

den, som beräknas bli klar under våren 1988 kommer att finnas sex 

fret... venscr för återutsändning av radioprogram på Aland. Avsikten är 

att på så sätt möjliggöra utsändning av de rikssvenska radiokanalerna 

P 1, P2 och P3, den finlandssvenska kanalen, den finska kanalen P 1 samt 

Radio Aland. Någon ytterligare utökning av utsändningarna är inte 

möjlig utan utbyggnad av stationsbyggnaden i Smedsböle som inte 

rymmer ytterligare sändare. Med tanke på de förhandlingar som nu 

pågår mellan Oy Yleisradio Ab och landskapsstyrelsen anser utskottet 

det inte finnas möjlighet att utsända några andra än de här angivna 

programmen. I sammanhanget vill utskottet också framhålla att det 

inte finns några särskilda skäl att prioritera Radio Stockholm med tanke 

på att det endast är ett bland många av de lokalprogram som produce

ras i Sverige. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 
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10. UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET 

23.10.22 Utgifter för informationsverksamhet 

Ltm Göran Bengtz finansmotion nr 48/1987-88 

Finansmotion nr 48 är i sakligt hänseende att hänföra till moment 

27.02.95 och har behandlats i det sammanhanget. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.83 Bostadslån (R) (+ 500.000) 

Ltm Sune Erikssons m.fl. finansmotion nr 53ll 987-88 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 68/ 1987-88 

I finansmotion nr 53 föreslås att förevarande anslag skulle höjas med 

1.000.000 mark och i finansmotion nr 68 föreslås en höjning med 

1.200.000 mark. 

Finansutskottet anser i likhet med motionärerna att behovet av medel 

för byggande av hyrcsbostäder i landskapet är stort och att anslaget är 

otillräckligt varför en höjning är motiverad. I det här skedet är det 

behovet av hyresbostäder i glesbygden och skärgården som i första 

hand bör tillgodoses, varför den föreslagna höjningen således skulle 

användas för detta ändamål. 

Med delvis godkännande av finansmotionerna nr 53 och 68 föreslås att 

anslaget höjs med 500.000 mark. 

Ordföranden Sven-Olof Lindfors har anmält avvikande åsikt eftersom 

han anser att motionerna borde ha förkastats då anslaget är mycket 

ansträngt. 

Ledamoten Sagulin har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

23.30.25 Utvecklande av landskaesanställdas företagshälsovård (F) (- 100.000) 

Under momentet har upptagits ett anslag om 150.000 mark att användas 
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bl.a. för de landskapsanställdas företagshälsovård. Enligt lagen om 

företagshälsovård (FFS 74-3/78) är arbetsgivaren skyldig att ordna 

företagshälsovård för de anställda. Enligt landskapslagen om folkhälso

arbetet (22/73) åligger det folkhälsoförbundet att tillhandahålla arbets

givaren tjänster för ordnande av företagshälsovården för arbetstagare i 

landskapet. I lagen om företagshälsovård sägs dessutom att arbetsgiva

ren utöver företagshälsovård kan anordna sjukvård och annan hälsovård 

för sina arbetstagare och enligt 14 § landskapslagen om folkhälsoarbe

tet kan folkhälsoförbundet åta sig dessa uppgifter. 

Skyldigheten att tillhandahålla företagshälsovård har införts stegvis 

och de anställda har indelats i tre kategorier. Folkhälsoförbundet är 

enligt ikraftträdelsebcstämmelserna till landskapslagen angående änd

ring av landskapslagen om folkhälsoarbetet (50/81) skyldigt att ordna 

företagshälsovård för personer i grupp ett senast den 31 juli 1983 och 

för personer i grupp två senast den 31 juli 1984- och detta har också 

genomförts. För personer inom grupp tre, till vilken de flesta landskaps

anställda hör, skall vården vara ordnad senast den 31 juli 1986. Trots att 

denna skyldighet åvilar folkhälsoförbundet enligt nämnda landskapslag 

har företagshälsovården inte kunnat ordnas på dess försorg. Av motive

ringen till budgetframställningen framgår klart att landskapsstyrelsen 

nu har för avsikt att i egen regi ordna de uppgifter som åvilar 

arbesgivaren enligt lagen om företagshälsovård. Uskottet har dock 

erfarit att landskapsstyrelsen dessutom har för avsikt att för sina 

anställda ordna frivillig sjukvård och annan hälsovård i egen regi, vilket 

utskottet alltså inte anser vara i överensstämmelse med budgetmotive

ringen. 

Vid ärendets behandling har vidare framkommit att vissa oklarheter 

beträffande organiserandet fortfarande finns, nämligen vad gäller den 

frivilliga sjukvården och övriga hälsovården för dem som företagshälso

vården redan är ordnad för genom folkhälsoförbundets försorg. Oklart 

är också om den föreslagna företagshälsovården skulle omfatta samtli

ga landskapsanställda, inklusive t.ex. de som är anställda vid landska

pets skolor. Utskottet anser inte heller att lokalfrågan är tillfreds

ställande löst. 
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Med tanke på alla de oklarheter som föreligger har finansutskottet inte 

kunnat omfatta upptagande av ett anslag för ordnande av företagshälso

vård i egen regi för de landskapsanställda. Utskottet anser att land

skapsstyrelsen först bör klargöra vilken vård det är frågan om och hur 

den skall organiseras utgående från att samtliga landskapsanställda bör 

behandlas lika, dock med beaktande av de olika regler som gäller för 

olika kategorier anställda. Vidare måste åtgärden ses som tillfällig 

eftersom skyldigheten att tillhandahålla vården enligt landskapslagen 

om folkhälsoarbetet åvilar folkhälsoförbundet. Anslaget föreslås därför 

sänkt med 100.000 mark. 

26 Ht 05. ÅLANDS TEKNISKA SKOLA 

26.05.22 Driftskostnader för teknologicentrum (FJ (- 400.000) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under 

rubriken "Tcknologicentrum", och med hänvisning härtill har finans

utskottet inte kunnat omfatta upptagandet av anslaget. 

26.05.73 Utrustning för teknolog_icentrum (R) (- 400.000) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under 

rubriken "Tcknologicentrum'' och med hänvisning härtill har finansut

skottet inte kunnat omfatta upptagandet av anslaget. 

06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

• 
26.06.70 Anskaffning av inventarier och maskineJ 

Under momentet föreslå's upptagande av ett anslag som bl.a. skulle 

användas för utbyte av bil. Finansutskottet vill i det här sammanhanget 

poängtera vikten av att landskapsstyrelscn om möjligt prioriterar 

anskaffning av en bil med katalysatorrening. 

07. ÅLANDS YRKESSKOLA 

26.07.75 Grundreearationer {R) 

Vtm Karl-Gunnar Fagerholms finansmotion nr 49/1987-8.§ 

I motionen föreslås att anslaget för grundreparationer av Ålands 

yrkcsskola skulle höjas med 110.000 mark för att på så sätt möjliggöra 

en omläggning av golvet i Ålands yrkesskolas maskinverkstad. Utskottet 
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har kunnat konstatera att det här anslaget och även andra byggnadsan

slag inom skolsektorn är mycket ansträngda. Eftersom det i motionen 

nämnda golvet inte kan anses utgöra något akut problem bör reparatio

nen vänta tills den i sedvanlig ordning kan inordnas bland övriga projekt. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

08. ALANDS LANTMANNASKOLA 

Finansutskottet hänvisar här till betänkandets allmänna motivering. 

12. ALANDS HÖGSKOLA 

26.12.28 Till landskaesstyrelsens disposition 

Ltl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion nr 37/1987-88 

I motionen föreslås att ett belopp om 100.000 mark av det i framställ

ningen föreslagna anslaget om 160.000 mark skulle reserveras för 

projektstipendier för 1etenskapliga vattenundersökningar. De här avsed

da stipendierna ges på ansökan. Vid flera tillfällen har medel beviljats 

för vetenskapliga vattenundersökningar och kan således även ges i 

fortsättningen. Däremot anser finansutskottet det inte vara lämpligt 

att i förväg besluta om ändamålet utan anser att det som hittills skall 

ske efter att ansökan inkommit. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

23. GRUNDSKOLVÄSENDET 

26.23.32 Landskapsandel för grundskolornas anläggningskostnader (R) 

Ltm Holger Erikssons m.fl. finansmotion nr 38/1987-88. 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 350.000 mark för att på så 

sätt möjliggöra en grundlig renovering och ombyggnad av Brändö 

grundskola. Utskottet har i likhet med motionärerna kunnat konstatera 

att det i framställningen upptagna anslaget inte är avsett att täcka 

landskapsandelen för den renovering och ombyggnad som Brändö kom-
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mun planerar av sin grundskola. Anledningen till att Brändö grundskola 

inte medräknats är att någon ansökan från Brändö kommun inte 

inkommit i tid för att kunna beaktas vid uppgörandet av budgetförsla

get. Finansutskottet anser det därför inte vara ändamålsenligt att i det 

här sl..edet uppta medel för ändamålet. 

Med hänvisning härtill föreslås att motionen förkastas. 

I det här sammanhanget vill utskottet fästa landskapsstyrelsens upp

märksamhet på behovet av fleråriga planer för medlens användning på 

liknande sätt som förekommer inom andra sektorer. Avsaknaden av 

planer försvårar den långsiktiga planeringen och budgeteringen både 

inom landskapsförvaltningen och för kommunerna. 

24. ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERI<SAMHET 

26.24.53 Landskaesunderstöd åt Alands hemslöjdsförening r.f. för skolverksam

het. _{F) 

26.26.51 

Finansutskottet omfattar de av kulturutskottet framförda synpunkterna 

på anslaget. 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERI<SAMHET 

Understöd av idrott och fysisk fostran (R) (+ 10.000) 

Ltm Sune Erikssons finansmotion nr 5ljl987-88 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 20.000 mark. Höjningen skulle 

gälla punkt 5 "Sekreterararvode". I framställningen finns 20.000 mark 

upptagna för sekreterararvode. Finansutskottet anser det vara viktigt 

att handläggningen av frågorna i idrottsrådet sker på ett ändamålsenligt 

sätt och att det i framställningen upptagna beloppet är för lågt. 

Utskottet anser dock att en höjning med 10.000 mark skulle vara 

tillräcklig. 

Med delvis godkännande av motionen föreslås att anslaget höjs med 

10.000 mark. 
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27. ALLMÄNNA KUL TUR ELLA UPPGIFTER 

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

rella org_anisationcr (R) (+ 3.000) 

11. Filmklubben Chaplin r.f. (R) (+ 3.000) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 54/ 1987-88 

I motionen föreslås att ytterligare 3.000 mark skulle utges för filmklub

ben Chaplins verksamhet. Med hänvisning till kulturutskottets yttrande 

föreslås att motionen godkänns och att anslaget höjs med 3.000 mark 

för ändamålet. 

ll:, Biograf i över Alands första lantråd (R) 

Enligt kulturutskottets utlåtande beräknas biografin utkomma i novem

ber 1988. Finansutskottet vill, med hänsyn till allmänhetens stora 

förväntningar på verket, understryka vikten av att denna tidtabell kan 

hållas. 

24. Till landskapsstyrelsens disposition (R.) 

Ltl Barbro Sundbacks finansmotion nr 55/1987-88 

I motionen föreslås att landskapsstyrclsens dispositionsdel av anslaget 

höjs med 135.000 mark och att medlen skulle användas för att med 

samhällsstöd kunna skapa förutsättningar för filmkonstens utveckling i 

landskapet. Då klara riktlinjer saknas för hur filmkonsten skall utveck

las i landskapet har utskottet inte kunnat omfatta motionen. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Mot beslutet har ledamoten Sagulin anmält avvikande åsikt eftersom 

hon anser att motionen borde ha godkänts med hänvisning till kultur

utskottets yttrande. 

Med hänvisning till kulturutskottets yttrande beträffande upptagande av 

anslaget till verket "Den åländska kvinnans historia" under en egen 

punkt omfattar finansutskottet förslaget men föreslår att det görs vid 

den ordinarie budgetberedningen. 
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29.MUSEIBYRANS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

26.29.95 Utgifter för skydd av kulturmiljö 

L tm Göran Bengtz m.fl. finansmotion nr 47/1987-8~ 

I motionen föreslås att 70.000 mark skulle upptas för att möjliggöra 

renovering av B järströms landsvägsbro vid postrotevägen. Motionärerna 

har föreslagit att bron skulle renoveras med medel ur anslaget för 

skydd av kulturmiljön, och utgår därvid från de kulturhistoriska aspek

terna. Det har vid behandlingen i finansutskottet dock framkommit att 

ärendet inte enbart avser det kulturhistoriska värdet. Till saken hör 

nämligen även frågorna om muddring, torrläggning, sjörestaurering och 

öppnande av vattenleden för båttrafik. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Mot beslutet har ledamoten Lindbom anmält avvikande åsikt eftersom 

han anser att motionen borde ha godkänts. 

31. ALANDS MUSEUM 

26.31.21 Referensbibliotek (+ 10.000) 

Vtm Jan-Erik Lindfors finansmotion nr 44/1987-88 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 10.000 mark för verksamheten 

vid Alands museums referensbibliotek. Med hänvisning till kulturut

skottets yttrande föreslås att motionen godkänns och att anslaget höjs 

med 10.000 mark. 

32. ALANDS KONSTMUSEUM 

26.32.21 Inköp av konst samt övrig musciverh.samhet 

Vtm Jan-Erik Lindfors finansmotion nr 46/1987-88 

Motionären föreslår att anslaget höjs med 25.000 mark varav 5.000 

mark skulle få användas för museiverksamhet och 20.000 mark för inköp 

av konst och konsthantverk. Under budgetåret 1986 upptogs för ända

målet 95.000 mark, under år 1987 upptogs 90.000 mark och för år 1988 

föreslås ett anslag om 100.000 mark. Finansutskottet anser att de 

vidtagna höjningarna väl motsvarar de allmänna kostnadsstegringarna 

och har inte funnit skäl för ytterligare höjningar. 
-· - - ---- - ------··· 
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Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRADE 

26.33.23 Restaureringsarbete (+ 90.000) 

L tm Sven-Olof Lindfors m.fl. finansmotion nr 43/ 1987-88 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 90.000 mark som skulle 

användas för sådant arbete som inte kunnat utföras av arbetskolonin 

och som skulle leda till att slottets norra flygel och tornet kunde öppnas 

för allmänheten under sommarsäsongen 1988. Utskottet anser i likhet 

med motionärerna att allmänheten bör ges tillträde till slottet under 

sommaren 1988 och att nödvändiga åtgärder härför skall vidtas. Motio

nen föreslås godkänd och för utförandet av detta arbete föreslås 

anslaget höjt med 90.000 mark. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Sagulin och Sundblom) anser att 

motionen borde ha förkastats eftersom det visat sig vara oändamåls

enligt att anställa utomstående arbetskraft vilket medför flera arbets

givare på samma arbetsplats. 

36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 

26.36.23 Fornminnesvärd 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 56/ 1987-88 

I motionen föreslås att ytterligare 30.000 mark skulle upptas för att 

skyltningen och skötseln av landskapets fornminnen skulle kunna för

bättras. Det i framställningen upptagna anslaget är avsett för skötseln 

av landskapets fornminnesområden och för förbättrande av skyltningen 

och finansutskottet anser det vara tillräckligt. Om så inte skulle vara 

fallet anser utskottet att åtgärderna ändå bör kunna vidtas genom en 

omfördelning av arbetsuppgifterna inom den befintliga arbetsstyrkan. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 
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Mot beslutet har ledamoten Sagulin anmält avvikande åsikt eftersom 

hon anser att motionen borde ha godkänts med hänvisning till att 

anslaget är otillräckligt om de åtgärder som landstinget tidigare 

beslutat om skall kunna genomföras. 

37. ETNOLOGISK VERKSAMHET 

26.37 .22 Restaurerings-, forsknings- och inventering_sarbeten {R) 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 72/ 1987-88 

Finansmotion nr 72 är i sakligt hänseende att hänföra till moment 

26.37 .50 och har behandlats i det sammanhanget. 

26.37.50 Understöd för restaurering av byggnader (+ 30.000) 

Ltl Barbro Sundbacks finansmotion nr 57Ll987-88 

Ltm Bert Häggbloms m.fl. fin$!,nsmotion nr 72/1987-88 

I motion nr 57 föreslås att anslaget höjs med 100.000 mark för att 

möjliggöra att ett större antal privatpersoner skall kunna beviljas 

bidrag för renoveringar och reparationer som är nödvändiga för beva

randet av byggnader och deras kulturhistoriska värde. Finansutskottet 

har kunnat konstatera att behovet av pengar för restaurering av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader är stort. Antalet ansökningar ökar 

och endast mycket små summor kan beviljas. Utskottet anser det därför 

vara skäligt att höja anslaget, men har inte funnit det möjligt att 

godkänna hela den i motionen föreslagna ökningen. 

Med delvis godkännande av finansmotion nr 57 föreslås att anslaget höjs 

med 30.000 mark. 

I motion nr 72 föreslås upptagande av ett anslag om 100.000 mark för 

påbörjande av restaurering av vattenkvarnen i Kvarnbo. Finansutskottet 

anser visserligen att vattenkvarnen i Kvarnbo är ett kulturhistoriskt 

intressant objekt som skulle varit värt att bevara, men tyvärr är 

kvarnen redan så förfallen att en restaurering skulle bli allt för dyr och 

även i övrigt orealistisk. 

Med hänvisning till det anförda förslås att finansmotion nr 72 förkastas. 
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50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

26.50.01 Avlöningar (F) 

Vtm Jan-Erik Lindfors finansmotion nr 45/ 1987-88 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 80.000 mark för att 

arbetet med ett domboksregister för Åland skall kunna inledas. Finans

utskottet anser projektet vara ändamålsenligt, men att frågan först 

borde ha beretts inom förvaltningen. Det är utskottets förhoppning att 

ärendet tas till behandling inom landskapsstyrelsen eftersom frågan är 

angelägen. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

27 Ht. 01. CENTRALFÖR V AL TNING 

27.01.0 l Avlöningar (F) 

L tl Barbro Sundbacks finansmotion nr 58/ 1987-88 

I motionen föreslås att anslaget skulle höjas med 38.000 mark för att 

möjliggöra inrättande av en tjänst som naturvårdskonsulent i löneklas A 

20 från den 1 juli 1988. Utskottet har för sin del funnit att de på 

miljövårdsbyrån ankommande arbetsuppgifterna väl kan utföras med 

nuvarande arbetsstyrka. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

Ledamoten Sagulin har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

27.01.70 Inköp av utrustning 

Under momentet föreslås upptagande av ett anslag om 120.000 mark 

bl.a. för utbyte av en bil. Finansutskottet vill i det här sammanhanget 

poängtera vikten av att landskapsstyrelsen om möjligt prioriterar 

anskaffning av en bil med katalysatorrening. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

27 .02.40 Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag, marknadsföring, 

exportfrämiande och övriga näringslivsfrämjande åtgärder 
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L tm Sune Erikssons m.fl. finansmotion nr 52/ 1987-88 

Finansmotion nr 52 är i sakligt hänseende att hänföra till moment nr 

27.25.21 och har behandlats i det sammanhanget. 

27 .02.49 Produktionsstöd {E) 

L tm Roger Janssons m.fl. finansmotion nr 39 [ 1987-88 

I motionen föreslås att förevarande anslag sänks med 400.000 mark och 

att motsvarande belopp skulle upptas under moment 27 .02.83 och utges 

i form av län. Finansutskottet anser att den i framställningen föreslag

na uppdelningen motsvarar de principer för fördelning mellan lån och 

bidrag som föreskrivs i den på området gällande lagstiftningen och har 

därför inte funnit skäl till ändring. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

27.02.65 Understöd för teknologi- och datautveckling (- 150.000) 

Anslaget har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under 

rubriken "Teknologicentrum" och med hänvisning härtill har finans

utskottet inte kunnat omfatta upptagandet av anslaget. 

27.02.83 Investeringslån (R) 

Ltm Roger Janssons m.fl. finansmotion nr 39[1987-88. 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 400.000 mark att utges med 

stöd av landskapslagen om investeringslån (45/75) och att en motsvaran

de sänkning vidtas av anslaget för produktionsstöd 27 .02.49. I enlighet 

med vad under nämnda moment sägs har inte utskottet funnit skäl till 

en omfördelning av medlen. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

27 .02.88 Aktieteckning i bolag (R}.. 

Under momentet föreslås upptagande av ett anslag för aktieteckning i 

företag som är viktiga för näringslivets utveckling. I sista stycket av 

motiveringen till momentet föreslås att anslaget även skulle användas 



- 22 -

för att teckna aktier i ett utvecklingsbolag som främjar det åländska 

näringslivet. Finansutskottet har inte kunnat omfatta denna del av 

motiveringen eftersom utskottet anser att en utvärdering av de sats

ningar som gjorts i bolaget under innevarande år först bör vidtas. 

27.02.95 Utgifter enligt LL om rätt att idka näring och för information 

(Rubriken ny) (+ 50.000) 

Ltm Göran Bengjz m.fl. finansmotion nr 48/1987-.88 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 100.000 mark för att 

möjliggöra en informationskampanj om de särskilda regler inom närings

rättens område som gäller på Aland och som har samband med att 

landskapet är enspråkigt svenskt, samt de nya regler som kommer att 

gälla då produktsäkerhetslagstiftningen träder i kraft på Aland. Finans

utskottet anser att frågan är angelägen, men att skyldigheten att 

tillhandahålla anvisningar beträffande en varas användning och funktion 

enligt 23a § landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Aland 

(11/57) åvilar näringsutövarna, varför ansvaret för en i motionen avsedd 

kampanj är delat. För de kostnader som uppstår för näringsidkarna på 

grund av den skyldighet de ålagts finns medel redan upptagna i 

årsstaten. Det kan dock anses skäligt att samhället påtar sig en del av 

kostnaderna för kampanjen. 

Med delvis godkännande av motionen föreslås att anslaget höjs med 

50.000 mark. 

Mot beslutet har ledamoten Sagulin anmält avvikande åsikt eftersom 

hon anser att motionen borde ha förkastats med hänvisning till att det 

inte finns några konkreta planer för kampanjen och därmed inga 

kostnadsberäkningar samt att skyldigheten att tillhandahålla anvis

ningar på svenska åvilar näringsidkarna. 

03. ÖVRIGT UNDERSTÖD TILL NÄRINGSLIVET 

27 .03.60 Stöd till varutransporter mellan riket och Aland (R) 

Ltm Roger Janssons m.fl. finansmotion nr 41/1987-88 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 3.000.000 mark att 
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utges som stöd för varutransporter till och från landskapet. Finans

utskottet har inte funnit det ändamålsenligt att i det här skedet uppta 

medel för ändamålet, utan att landskapslag i ärendet föreligger. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

l 0. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

27 .10.54 Ersättningar för skördeskador (R) 

Under momentet upptas ett anslag för ersättande av skördeskador 

enligt landskapslagen om ersättande av skördeskador (72/79). Omfatt

ningen av årets skördeskador var inte kända vid utarbetandet av 

framställningen och det har inte heller varit möjligt för finansutskottet 

att i det här skedet överblicka de ekonomiska konsekvenserna av 

skadorna, varför utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen återkom

mer i tilläggsbudget när läget är klart. 

27.10.70 Anskaffnin&av inventarier (Momentet nytt)(+ 50.000) 

L tm Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 70/ 1987-88 

I motionen föreslås att ett anslag om 50.000 mark upptas för införskaf

fande av en s.k. Spray-Scanner testanläggning för lantbrukssprutor. 

Hittills har jordbrukarna i landskapet kunnat testa sina sprutor med 

hjälp av en privatägd anläggning som deponerats vid Ålands lantmanna

skola. Anläggningen är föråldrad och finansutskottet anser det finnas 

behov av en ny, vilken dock lämpligen bör handhas av personalen vid 

landskapets jordbruksbyrå. Utskottet har inte tagit ställning till storle

ken av de avgifter som skall uppbäras, men anser det vara önskvärt att 

full kostnadstäckning uppnås. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen godkänns. 

12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 

27.12.28 Till landskapsstyrclsens disposition för utvecklande av alternativ odling 

L tl Karin Anderssons m.fl. finansmotion nr 36/ 1987-88 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 100.000 mark att utges 
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till Andelslaget Odlarringen för anläggande av en förpacknings- och 

distributionscentral. Finansutskottet har tagit del av de planer som 

alternativodlarna har för hur deras verksamhet och försäljning skall 

kunna utvecklas och utskottet anser att initiativen är mycket lovvärda, 

men konstaterar samtidigt att förevarande anslag redan höjts med 

45.000 mark sedan föregående år. Vidare finns det möjligheter för 

andelslaget att i likhet med andra företag ansöka om investeringsbidrag 

och -lån för det i motionen avsedda projektet. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

27.20.21 Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar JR) (+ 200.000) 

L tm Wiking Lindboms m. f 1. finansmotion nr 60/ 1987-88 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 500.000 mark för 

färdigställande av Öra fiskehamn. Utskottet har funnit projektet ange

läget men anser att ett delanslag skall beviljas i det här skedet. 

Med delvis godkännande av motionen föreslås att anslaget höjs med 

200.000 mark. 

Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och ledamoten 

Sagulin) anser att motionen borde ha förkastats eftersom det finns 

andra liknande projekt som är angelägna. 

27 .20.45 Understöd för anskaffning av säkerhetsutrustning (Mannentet nytt) . 

Ltm Bert Hägg.bloms m.fl. finansmotion nr 67/1987-88 

I motionen föreslås upptagande av ett anslag om 100.000 mark att utges 

som stöd till fiskare för täckande av utgifter för anskaffning av 

säkerhetsutrustning på inregistrerade fiskefartyg. Den utrustning det är 

fråga om är bl.a. räddningsflottar, skeppsapotck, nödraketer, brand

släckare och överlevnadsdräkter. En del av den här utrustningen är en 

förutsättning för att båtarna skall kunna besiktigas och har ingått i den 

anskaffningskostnad för vilken lån har kunnat ges (moment 27 .20.41 ). 

Kostnaderna för den övriga utrustningen anser utskottet inte vara av 
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sådan omfattning att det finns skäl att utge något särskilt landskapsstöd 

härför. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

22. VA TTENFÖRSÖRJNING OCH VA TTENV ÅRD 

27 .22.21 Ut.gifter för skötsel av sjöar och vattcndrcm 

Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 69/1987-88 

I motionen föreslås att under momentet skulle upptas ett anslag om 

150.000 mark att användas för åtgärder som skulle förbättra vattenkva

liteten i landskapets vattentäkter. Som framgår av framställningens 

motivering till momenten 27 .22.21 och 27 .22.22 har olika åtgärder 

vidtagits för att förbättra vattentäkterna, andra projekt pågår eller 

planeras. Utskottet har inte funnit att anslagen varken under tidigare år 

eller för budgetåret 1988 skulle vara otillräckliga för de åtgärder som 

kan genomföras på området. Frågan om utökad planläggning och inlösen 

av mark runt råvattentäkterna är en fråga för de enskilda vattenbola

gen. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

27 .22.22 Sjörestaurering(~) 

L tl Christina Hedman-Jaakkolas finansmotion nr 63/1987-88 

Ltm Bert Hägg.bloms m.fl. finansmotion nr 69/1987-88 

I finansmotion nr 63 föreslås att anslaget höjs med 10.000 mark att 

användas för utfiskning av skräpfisk, företrädesvis mört. I motionen 

sägs att utfiskning av skräpfisk är en i landskapet hittills inte beaktad 

form av sjörestaurering. Enligt vad utskottet erfarit har utfiskning i 

landskapets råvattentäkter företagits under innevarande år och planeras 

fortsätta i den mån det behövs och anses lämpligt med hänsyn till de 

utplanteringar av bl.a. sikyngel som gjorts på landskapets försorg. Det 

under momentet redan upptagna anslaget beräknas täcka kostnaderna 

för åtgärderna. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotion nr 63 förkas

tas. 
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I finansmotion nr 69 föreslås upptagande av ett anslag om 150.000 mark 

att användas för åtgärder som skulle förbättra vattenkvaliteten i 

landskapets vattentäkter. 

Med hänvisning till vad under moment 27.22.21 anförts föreslår utskot

tet att finansmotion nr 69 förkastas. 

25. TURISMEN 

27 .25.21 Undersökningar, informationsverksamhct och klassif iccringar 

L tm Sune Erikssons m.fl. finansmotion nr 52/ 1987-88 

I motionen föreslås att anslaget höjs med 200.000 mark för utarbetande 

av en handlingsplan för turismen på Åland. Landskapsstyrelsen har låtit 

utarbeta en strategisk plan för turismens utveckling i landskapet. Denna 

plan är föremål för behandling inom förvaltningen och finansutskottet 

kan inte anse det vara ändamålsenligt att innan resultatet härav 

framkommit föreslå att en ny handlingsplan för turismen utarbetas. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

27.25.83 Amorteringslån för turismens främjande (R) 

Under momentet upptas medel för att utges som amorteringslån för 

stugor avsedda för uthyrning på landsbygden och i skärgården, för 

investeringar i olika former av aktiviteter för turism samt i särskilda 

fall för campingplatser och småbåtshamnar. Avsikten med anslaget har 

sedan dess införande varit att i första hand stödja stuguthyrning, 

gästhcm och liknande inkvartering på landsbygden och i skärgården. 

Finansutskottet kan därför inte omfatta den begränsning att endast ca 

hälften av anslaget skulle användas för ändamål, vilket nu föreslås i 

framställningen, utan anser att huvuddelen av anslaget skall anslås 

härför. 

30. MILJÖVÅRDEN 

27.30.88 InköQ av jordområden för naturvårdsändamål (R) (- 325.000) 

Under momentet upptas ett anslag om 325.000 mark för inköp av 

Sandskär benämnda holme i Kökar och ett anslag om 1.025.000 mark för 

inköp av en del av Idö benämnda holme i Kökar. 
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Finansutskottet anser det inte vara ändamålsenligt att inköpa Sandskär 

eftersom landskapet redan äger naturskydddsområden av liknande ka

raktär i närheten (Östra Långskär och Sandskär, Kyrkogårdsö), varför 

det föreslås att anslaget minskas med 325.000 mark. 

Mot beslutet har ledamoten Sagulin anmält avvikande åsikt eftersom 

hon anser att framställningen borde ha omfattats. 

Till övriga delar har finansutskottet beslutat omfatta framställningen. 

Mot beslutet har ordföranden Sven-Olof Lindfors anmält avvikande 

åsikt eftersom han anser att även den resterande delen av anslaget 

borde ha utgått då ett inköp av det aktuella området på Idö kan 

motiveras endast under förutsättning att hela Idö-Brunnskär benämnda 

holme kan förvärvas. 

28 Ht. 02. VÄGAR 

28.02.15 Underhåll av landsvägar och bygdevägar (F) 

Vtm Karl-Gunnar Fagerholms m.fl •. finansmotion nr 50/1987-88 

I motionen föreslås att av anslaget avsätts 500.000 mark för förbätt

ring och ombyggnad av vägen Bertby-Långbergsöda. Finansutskottet har 

erfarit att förbättringsarbcten på sträckan Syllöda-Långbergsöda kom

mer att inledas redan under innevarande år med de medel som finns 

upptagna härför i 1987 års budget. Utskottet anser i likhet med 

motionärerna att arbetet skall fortsätta under år 1988, och förutsätter 

att så sker, men anser att det skall utföras inom ramen för i 

framställningen föreslaget anslag. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

28.02.70 Anskaffning av inventarier och instrument 

Under momentet har upptagits ett anslag för anskaffande av en ADB

utrustning och program för teknisk planering. Utskottet har inget att 

anmärka mot dessa planer, men vill framhålla vikten av att landskaps

styrelsen särskilt noga överväger vilken utrustning som skall inköpas. 



- 28 -

Vidare förutsätter utskottet att den investering som nu görs på sikt 

avspeglar sig i minskat behov av arbetskraft. 

28.02.77 Vägbyggnads- och vägförbättring;>arbeten på fasta Åland (R) 

Ltm Jan F. Sundberg_s m.fl. finansmotion nr 59[1987-88 

L tm Curt Carlssons m.fl. finansmotion nr 61 /1987-88 

L tm Yng_ve Holmgvists m.fl. finansmotion nr 65Ll 987-88 

L tm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 66/1987-88 

I motion nr 59 föreslås att anslaget höjs med 300.000 mark för fortsatt 

ombyggnad av bygdevägen Pålsböle-Bastö. Finansutskottet har inhämtat 

att det för det i motionen avsedda projektet finns 250.000 mark kvar 

att disponera från tidigare år. Denna summa är enligt utskottets åsikt 

tillräcklig för att de i motionen avsedda åtgärderna skall kunna vidtas. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotion nr 59 förkas

tas. 

I motion nr 61 föreslås att ett anslag om 6.000.000 mark upptas för 

byggande av en bro mellan Hällö och Isaksö. Utskottet har beslutat 

behandla motionen under förevarande moment i enlighet med de princi

per som landstinget beslutade om i samband med behandlingen av 

budgeten för år 1987. 

Mot beslutet har ledamoten Sagulin anmält avvikande åsikt eftersom 

hon anser att anslaget är att hänföra till moment nr 28.02.78. 

Beträffande de i motionen föreslagna åtgärderna anser utskottet att 

projektering av bron bör påbörjas under år 1988 med de under momentet 

upptagna dispositionsmedlen. Efter att projekteringen genomförts bör 

nödvändigt anslag för byggandet budgeteras. Utskottet har vidare 

beslutat föreslå att landskapsstyrelsen före projekteringen genomförs 

undersöker möjligheten att bygga en pontonbro med öppningsautomatik 

över Hällösund. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotion nr 61 förkas-

tas. 
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I motion nr 65 förslås att ett anslag om l 00.000 mark upptas för 

anläggande av en gångbana samt förbättring av ett vägavsnitt på 

landsväg nr 136 i Kattby. Uskottet anser i likhet med motionärerna att 

det föreslagna projektet är angeläget, men anser det inte vara ända

målsenligt att åstadkomma genom en breddning av den nuvarande vägen, 

utan att en separat gång- och cykelbana bör byggas. Detta är en 

kommunal angelägenhet, för vilken kommunen dock kan erhålla land

skapsbidrag. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotion nr 65 förkas

tas. 

Mot beslutet har ledamoten Lindbom anmält avvikande åsikt eftersom 

han anser att motionen borde ha godkänts. 

I motion nr 66 föreslås att anslaget höjs med 450.000 mark för fortsatt 

utbyggnad och förbättring av vägen Kvarnbo-Långbergsöda. Finansut

skottet konstaterar att de i motionen föreslagna åtgärderna är angeläg

na, men har i likhet med motionärerna funnit att de förutsätter 

fastställande av en vägplan vad gäller vägavsnittet Bertby-Syllöda. För 

närvarande finns alltså inte behov av budgetmedel för ändamålet men 

utskottet anser att en vägplan med det snaraste bör utarbetas. Vad 

gäller de övriga delarna av det i motionen avsedda vägavsnittet 

hänvisar utskottet till vad under 28.02.15 anförs. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att finansmotion nr 66 förkas

tas. 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (R) 

L tm Holger Eriks~ons finansmotion nr 64/ 1987-88 

I motionen föreslås att under momentet upptas ett anslag om 200.000 

mark för vägbygget Torsholma-Lilla Hummelholm. Finansutskottet har 

beslutat föreslå att motionen skall förkastas och vidhåller den i 

framställningen gjorda prioriteringen som innebär att det inte finns 

utrymme för projektet under år 1988. 
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Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och ledamoten 

Sundblom) däremot anser att vägbyggnadsarbetet borde påbörjas under 

vintern 1988 men att tillräckliga medel för byggande av en första etapp 

redan finns varför motionen borde förkastas. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

04. SKÄRGARDSTRAFIKEN 

28.04.21 Färjhållningen (F) 

L tm Harr.x Erikssons finansmotion nr 42Ll 987-88 

I motionen förslås att ett anslag om 15.000 mark upptas för möjliggö

rande av förlängning av den på Kumlinge stationerade isfärjans klaffar. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att åtgärden är ändamålsen

lig och anser därför att den skall utföras, men konstaterar att anslaget 

är tillräckligt för att möjliggöra detta. 

Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas. 

28.04.22 UJ?prätthållande av trafik i skärgården (F) 

L tm Harry Erikssons finansmotion nr 42Ll 987-88 

Finansmotion nr 42 är i sakligt hänseende att hänföra till moment 

28.04.21 och har behandlats i det sammanhanget. 

28.04. 70 Anskaffning_ av fartyg och fär ior {R) ( + l 00.000) 

L tm Göran BeQKtz m.fl. finansmotion nr 62Ll 987-88 

I motionen föreslås att ett anslag om 500.000 mark upptas för projekte

ring av en ny färja som skulle ersätta m/s Kökar och m/s Tre Måsar. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att projektering av en i 

motionen avsedd ersättningsfärja är av behovet påkallat och anser att 

detta arbete snarast bör inledas, men att ett anslag om 100.000 mark i 

det här skedet skulle vara tillräckligt för ändamålet. 

Med delvis godkännande av motionen föreslås att anslaget höjs med 

100.000 mark. 
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Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och ledamoten 

Sagulin) anser att motionen borde ha förkastats. 

18. UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

28.18.21 Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) 

Utskottet har inte funnit skäl att ändra det av landskapsstyrelsen 

föreslagna beloppet om 7 50.000 mark under momentet. 

Ledamoten Sagulin har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Utskottet hänvisar i övrigt till betänkandets allmänna motivering. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt förelå 

att Landstinget omfattar landskaps

styrelsens förslag till ordinarie årsstat 

för landskapet Åland under år 1988 

med följande ändringar och bemyndi

gar landskapsstyrelsen att uppta för 

årsstatens genomförande erforderliga 

lån. 
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INKOMSTER 

Avdelning 12. 

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 

26. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

05. Ålands tekniska skolas inkomster 

1. Kursavgifter 12.000 

2. Vederlag för naturaför-

måner samt diverse in-

komster 20.000 

3. Kommunernas kostnads-

andelar 558.000 

4. Teknologicentrets 

inkomster 10.000 

Avdelning 14. 

14. FINANSIERINGSINKOMSTER 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

03. Förskott på statsanslag för skattefinansiell 

utjämning 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

Huvudtitel 21. 

21. LANDSTINGET 

03. LANDSTINGETS ÖVRIGT UTGIFTER 

23. Till landstingsgruppernas disposition för 

kansliändamål 

12.000 

20.000 

558.000 

Landskapssty

relsens förslag 

Finansut

skottets 

förslag 

46.271.600 

8.545.900 

600.000 

454.435.800 

454.435.800 

454.410.800 

529.517.400 

4.920.600 

624.700 

313.000 

46.261.600 

8.535.900 

590.00Q 

454.215.800 

454.215.800 

454.190.800 

529.287.400 

4.922.600 

626.700 

315.000 
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Huvudtitel 23. 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

01. CENTRALFÖRVAL TNING 

60. Stöd för lokala televisionssändningar (F) 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

83. Bostadslån (R) 

30. PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER 

25. Utvecklande av landskapsanställdas 

företagshälsovård (F). 

Huvudtitel 26 

26 UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

05. ALANDS TEKNISKA SKOLA 

22. Driftskostnader för tch:nologicentrum (R) 

73. Utrustning för tcknologiccntrum (R) 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

5 l. Understödjande av idrott och fysik 

fostran (R). 

27. ALLMÄNNA KULTURELLA UPPGIFTER 

50. Främjande av vetenskap, litteratur och konst, samt 

understöd åt kulturella organisationer (R) 

1. Ålands kulturstiftelse 

r .s. (R) 10.000 10.000 

2. Bidrag för muscivcrksamhct 

(R) 12.000 12.000 

3. Föreningen Brages r.f. 

urklippsvcrk (R) 2.000 2.000 

4. Alands spclmansgillc r.f. 

(R) 25.000 25.000 

5. Alands sång- och musikför-

bund r .f. (R) 190.000 190.000 

74.043.000 

3. 861. 300 

17.710.000 

16.000.000 

24.378.000 

150.000 

114.061.600 

4.726.600 

400.000 

400.000 

2.260.000 

1.690.000 

2.2.5.5.000 

1.320.000 

74.543.000 

3. 961. 300 

100.000 

18.210.000 
.. :;;u:;i!id'.Ll!a 

16.500.000 

24.278.000 

50.000 

113.404.600 

3.926.600 

2.270.000 

1. 700 .000 

2.2.58eOOQ 

1. 323. 000 
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(R) 
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25.000 

7. Bidrag för tcatervcrksamhet 

(R) 62.000 

8. Alands folkminnesförbund 

r.f. (R) 82.000 

10. Ålands konstförening 

r. f. (R) 29.000 

11. Filmklubben Chaplin 

r.f. (R) 7.000 

12. Årsboken S:t Olof (R) 8.500 

13. Ålands biblioteksförcning 

r.f. (R) 5.000 

14. Ålands litteraturförening 

r.f. (R) 26.000 

l 5. Ålands skötbåtsförcning r .f. 

(R) 7.500 

17. Ålands fredsförening r.f. 

(R) 

18. För konststipendier (R) 

19. För främjande av filmkonst 

och andra hithörande ända-

mål (R) 

20. För musikstipendier (R) 

21. För kulturfestival -88 

(R) 

22. Biografi över Ålands första 

16.000 

50.000 

ll/..000 

36.000 

45.000 

lantråd (R) 50. 000 

23. Ålands kulturråd (R) 

24. Till landskapsstyrelscns 

disposition (R) 

31. ÅLANDS MUSEUM 

21. Referensbibliotek 

112 .000 

506.000 

33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 

23. Restaureringsarbctc 

37. ETNOLOGISK VERKSAMHET 

50. Understöd för restaurering av byggnader 

25.000 

62.000 

82.000 

29.000 

10.000 

8.500 

5.000 

26.000 

7.500 

16.000 

50.000 

ll/..000 

36.000 

l/.5.000 

50.000 

112 .ooo 

506.000 

921.500 

26.000 

3.242.000 

710.000 

l/.76.800 

50.000 

931.500 

36.000 

3.332.000 

800.000 

506.800 

80.000 
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Huvudtitel 27. 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

65. Understöd för teknologi- och data

utvcckling 

95. Utgifter enligt LL om rätt att idka näring 

och för information 

10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

70. Anskaffning av inventarier 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

21. Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R) 

30. MILJÖVÅRDEN 

88. Inköp av jordområden för naturvårdsändamål (R) 

Huvudtitel 28. 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 

70. Anskaffning av fartyg och färjor (R) 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn den 16 december 1987 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

88.438.700 

23.624.000 

150.000 

40.000 

5.893.000 

8.477.400 

680.000 

2.252.000 

1. 350 .000 

96.094.600 

56.175.000 

3.510.000 

529.517.400 

Elisabeth Nauclcr 
sekreterare 

88.263.700 

23.524.000 

90.000 

5.943.000 

50.000 

8.677.400 

880.000 

1. 927 .000 

1.025.000 

96.194.600 

56.275.000 

3.610.000 

529.287.400 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Sagulin. 





ÄLANDS LANDSTING 

Nr 238/87 

Till Finansutskottet 

frtin h.ulturutsh.ottct. 

Finansutskottet har i brev av den 23 november 1987 inbegärt kulturutskottets 

yttrande ifråga om landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årssta t 1988 (nr 

6/ 1987-88). Vad beträffar de under utbildningsavdelningens förvaltningsområde 

ingående momenten 26.24-.53 Landsh.apsunderstöd åt Ålands hemslöjdsförening r.f. 

för skolverh.samhet, 26.27 .50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt 

understöd åt kulturella organisationer med de därtill hörande motionerna nr 54- och 

55 samt 26.31.21 Refcrcnsbibliotch. med den därtill hörande motionen nr 4-4-. 

Kulturutsh.ottet, som i ärendet hört verh.samhetsledaren för Ålands hemslöjds

förening r.f. Barbro Mann, bibliotekarien Christina Remmer, kultursekreteraren 

Ildih.o Stormbom, ambassadören Martin Isaksson samt ordföranden för Ålands sång

och musih.förbund Brynolf Söderlund, får i anledning härav inför finansutskottet 

föreslå följande: 

26.24-.53 Landskapsunderstöd ät Ålands hemslöjdsförening r.f. för skolverksamhet 

(F) 

Utsh.ottet konstaterar med tillfredsställelse att landsh.apsstyrelsen låtit 

utreda den hantverksinriktade hemslöjdsundervisningen på Åland och i 

anledning härav föreslår att ett anslag om 200.000 marh. upptas för 

yrkesinriktad hantverksutbildning vid Tosarby hemslöjdscentrum. I sam

band med inledandet av den hantverksorienterande grundutbildningen 

planerar Ålands hemslöjdsförening en omstruh. turering av nuvarande 

hobbybetonade hemslöjdsundervisning vilken, enligt utskottets mening, 

och.så h.an handhas av andra organisationer såsom Medborgarinstitutet för 

Mariehamn och de äländsh.a bildningsförbunden. 

I anslagets motivering föreslår landskapsstyrelsen att landskapsunderstöd 

skall utgå för en tvåårig försöksperiod. För att en utvärdering av 

försöh.sverksamheten skall bli mera rättvisande föreslår utskottet att 

försöh.sperioden skall vara tre är. 
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I övrigt har utskottet intet att anföra beträffande det här aktuella 

momentet. 

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

la organisationer (R) 

Kulturutskottets vill, med bifallande av motionerna 54 och 55/ 1987-88, 

göra följande påpekanden: 

P 5. Enligt vad utskottets fått erfara har Ålands sång- och musikförbund 

inte heller under på.gående verksamhetsår lyckats besätta den kombine

rande tjänsten som verksamhetsledare och förbundsdirigent. Utskottet, 

som i övrigt intet har att anföra beträffande det föreslagna anslaget, 

anser att förbundet under kommande verksamhetsår bör överväga att i 

stället heltidsanställa en sångpedagog som eventuellt också kan åta sig 

uppgiften som vcrksarnhctsledarc . 

.E.J.h Filmklubben Chaplin bör, enligt kulturutskottets mening, erhålla 

10.000 mark för sin filmklubbsverksamhet i stället för av landskapssty

relsen föreslagna 7 .000 mark. Genom anslagsförhöjningen kan verksam

heten fortgå utan nedskäringar i jämförelse med tidigare år. 

f...1b. Utskottet har låtit sig informeras om att biografin över Ålands 

första lantråd beräknas utkomma i november 1988. 

P 24. Utskottet föreslår att anslaget för det fortsatta arbetet på verket 

"Den åländska kvinnans historia" om 85.000 mark bör utgöra P 22 under 

det här aktuella momentet varvid nuvarande P 22, 23 och 24 blir P 23, 24 

och 25. Verket kan, enligt utskottets mening, jämställas med biografin 

över Ålands första lantråd och bör behandlas därefter. 

Vidare föreslår utskottet att nuvarande P 24 bör utökas med 135.000 

mark för att skapa bättre förutsättningar för filmkonstens utveckling i 

landskapet. Ökningen bör användas i enlighet med finansmotion nr 55. En 

ökning av anslaget för nämnda ändamål skulle komma inte minst 

skärgården till godo. Förhöjningen bör åtföljas av en effektiv information 

om möjligheterna till landskapsstöd. 
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Utskottet har tagit del av fördelningen under år 1986 och 1987 av land

skapsstyrelsens dispositionsanslag under nuvarande P 24 och konstaterar 

att landsl-;apsstyrelsen i 7 5 fall av 91 (ca 82 procent) följt kulturrådets 

förslag till fördelning. 

Utskottet föreslår slutligen att det anslag som i förslaget till ordinarie 

årsstat föreslås till landskapsstyrelsens disposition, ökat med anledning 

av motion nr 55 enligt ovan, skall överföras från landskapsstyrelsens 

disposition till kulturrådets disposition. 

En sådan överföring skulle avsevärt minska byråkratin inom förvaltnin

gen eftersom det här i regel är fråga om ett stort antal små bidrag. Med 

tanke på att landskapsstyrclsen i praktiken i de flesta fall godkänner 

kulturrådets förslag skulle överföringen avsevärt avlasta landskapsstyrel

sen, något som torde vara i linje med det av landstinget tidigare fattade 

beslutet om införande av parlamentarism. Överföringen av beslutande

rätten skulle därtill för kulturorganisationernas del medföra större 

flexibilitet och snabbare behandling av ärendena. Även kulturrådets roll 

skulle härigenom stärkas och utrymmet för kulturrådets egna initiativ 

skulle öka. 

26.31. 21 Referensbibliotek 

Till momentet för Ålands museums referensbibliotek har tidigare hän

förts också vissa inköp av museala föremål. I den föreslagna årsstaten 

för 1988 finns ett särskilt moment för referensbiblioteket vars anslag är 

26.000 mark. Eftersom en person är anställd speciellt för arkivering av 

bibliotekets omfattande fotografisamling måste sammanlagt 11.000 av 

dessa 26.000 mark användas för arkivmaterial. Då ytterligare 6.000 mark 

åtgår för prenumeration av vetenskapliga tidskrifter återstår endast 

9.000 mark att användas för inköp av referenslitteratur. Detta belopp 

kan jämföras med år 1987 då 12.000 mark åtgått för bokinköp per den 31 

oktober. Den referenslitteratur som inköps till biblioteket är i regel 

mycket kostsam och består till största delen av standardverk inom 

arkeologi, etnologi och konsthistoria. Verken används främst i museets 

forskningsverksamhet. 

Med hänvisning till ovannämnda och till motion 44/1987-88 föreslår 

utskottet att anslaget höjs med 10.000 mark till 36.000 mark. 
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Mariehamn den 3 december 1987 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback (delvis), 

viceordföranden Nordberg, ledamöterna Fagerholm, Lindeman, Öbcrg och ersätta

ren Andersson (delvis). 



RESERVATION 

I. 

I rikets årsstat för år 1988 finns ett budgetmoment för utgivande av bostadslån för 

att lösa de bostadslösas problem med en lånetid på 20 år och till tre procents 

ränta. 

Eftersom inget motsvarande anslag tagits upp i landskapets årsstat får år 1988 

anser jag att moment 23.21.83 bör utökas med 250.000 mark för ovannämnda lån 

samt att man till momentets motiveringar tillfogar att den föreslagna utökningen 

(250.000 mark) bör utges på samma villkor som gäller för motsvarande lån i riket. 

Mitt förslag har dock inte vunnit understöd i finansutskottet. 

För övrigt kan jag inte omfatta majoritetens åsikt om att förhöjningen av moment 

23.21.83 med 500.000 mark skall "öronmärkas" för glesbygdens och skärgårdens 

behov av hyresbostäder, eftersom jag inte anser det dokumenterat att glesbygden 

och skärgården skulle ha ett större behov av hyresbostäder än övriga regioner i 

landskapet. 

II. 

I årsstaten för år 1988 moment 27.01.01 finns ett anslag om 35.000 mark för 

tillfällig arbetskraft vid miljövårdsbyrån. 

För att uppnå kontinuitet och möjliggöra en god planering samt sköta information 

till allmänheten och rnarkä.gare jämte den övervakande delen behövs en fast 

anställd tjänsteman. Det bör också påpekas att antalet tjänster vid landskapets 

miljövårdsbyrä proportionellt sett jämfört med rikets motsvarande organ är betyd

ligt färre. 

Med hänvisning till att en naturvårdskonsulenttjänst sedan länge funnits med i 

landskapets långtidsplan samt att mlljövårdsbyrån inte fått någon utökning av 

personal sedan år 1973 trots att arbetsuppgifterna ökat i väsentlig grad anser jag 

att finansmotion nr 58 om ett anslag om 38.000 mark för inrättande av en 

naturvårdskonsulenttjänst borde ha omfattats av finansutskottet. 



III. 

I årsstaten för år 1988 moment 28.18.21 föreslås 7 50.000 mark för utvecklande av 

kollektivtrafiken. Undertecknad har i finansutskottet föreslagit att momentet 

s1'ulle höjas med 450.000 mark men förslaget har inte vunnit understöd. 

Mina motiveringar till en förhöjning av momentets storlek är följande. 

Under år 1988 förestår genomgripande reformer och förbättringar inom detta 

område. Med beaktande av att startåret för en förbättrad kollektivtrafik kommer 

att fordra vissa initialkostnader såsom konsultarvode, nya turlistor, ny skyltning 

och enligt konsulten nödvändig reklam och upplysningskampanj och därtill sedvanli

ga kostnadshöjningar, tätare turer, hyra för bussbyrån och sä vidare anser jag att 

anslagets storlek i sin helhet bör uppgå till 1.200.000 mark. 

Mariehamn den 18 december 1987 

.- 1V-.<~ ~•~-'\.~ 
Inger Sagulin 


