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FINANSUfSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 1978 

jämte tillägg. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda fram

ställning. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, kanslichefen 

Gunnar Jansson, finanschefen Ake Bamberg, socialchefen Bengt Linde, ut

bildningschefen Lennart Winqvist, chefen för näringsavdelningen Tor 

Mattsson, regionplanechefen Stig Svahnström, byråchefen Jarl Lindqvist, 

kanslisekreteraren Lars-Ingmar Johansson, landskapsläkaren Lorens Bergh, 

skolinspektören Börje Lång, landskapsantikvarien Stig Dreijer, byråsekre

teraren Cordi-Maj öhman, landskapsagronomen Jan Karlsson, fiskeriinten

denten Carl Storå, byråchefen Jan-Erik Enestam, överingenjören Anders 

Lindholm, byråingenjören Göran Holmberg, trafikinspektören Ulf Lillie, 

byggmästaren Alvar Dahl, vd för Skärgårdsflyg Ab Sven Kommonen, före
ståndaren för Ålands lantmannaskola ltm Rolf Carlson,avd.sköterskan 
Inga-Lill Michelson,landskapsstyrelseledamoten Runar Wilen,agrologen 
Birger Hellberg och dipl.ingenjdr Erling Gustafsson. 
Vid besök på Ålands centralsjukhus har utskottet hört chefläkaren Peter 

Wahlberg, ekonomichefen Rolf Eriksson och översköterskan Anita Hannusas. 

Utskottet har vidare företagit en resa till Jomala, Saltvik och Geta och 

därgranskat särskilda vägavsnitt liksom färjfästet för Isaksöfärjan>samt 
besökt internatet vid Ålands lantmannaskola. 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finans

motioner. 

Ltm Göte Sundbergs m.fl.finansmotion om att i årsstaten för 1978 anvisas 
36.000 mark för lektantverksamhet vid Ålands centralsjukhus. (Mot.nr 20/ 
1977-78). 

Ltm Göte Sundbergs m.fl.finansmotion om att i årsstaten för 1978 anvisas 
30.000 mark för uträtning av vägen Prästgården-Grönbacka i Jomala. (Mot. 
nr 21/1977-78). 

L tm Göte Sundbergs m. fl. finansmotion om att i årssta ten för 197 8 anvisas 
50.000 mark för byggande av öppning i vägbanken över östra Hällösund i 
Geta. (Mot.nr 22/1977-78). 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion om att i årsstaten för 1978 anvisas 30.000 
mark avseende kostnaderna för färjan vid västra Hällösund i Geta. (Mot.nr 
24/1977-78). 
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Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1978 under 27.11.74 anvisas 550.000 mark för personalbostäder vid Ålands 
försöksstation. (Mot.nr 25/1977-78). 

Ltm Klas Eklunds finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1978 
50.000 mark till täckande av kostnader som orsakas åländska kommuner för 
hemvårdsstöd. (Mot.nr 26/1977-78). 

Ltm Olof M. Janssons finansmotion om att under 28.02.78,2 anvisas 15.000 
mark till angöringsplatser för nordvästra skärgårdens nya färja.(Mot.nr 
27 /1977-78). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att anslaget 28.02.15 utökas med 
100.000 mark för särskilda arbeten på landsvägsavsnitt i Sålis, Hammarland. 
(Mot.nr 28/19/7-78). 

Ltm Rolf Carlsons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1978 
anvisas 350.000 mark för påbörjande av byggandet av en svinavelsstation. 
(Mot.nr 29/1977-78). 

Ltm Bjarne Björklunds finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1978 
under 28.02.78 anvisas 150.000 mark för oljegrusbeläggning i Vårdö.(Mot. 
nr 30/1977-78). 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1978 under 28.04.70 anvisas 20.000 mark för inköp av radar till m/s Viggen. 
(Mot.nr 31/1977-78). 

Ltm Stig Dahlens m.fl.finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten 
1978 under 26.27.50, Bidrag för museiverksarnhet, höjes med 40.000 mark. 
(Mot.nr 32/1977-78). 

Ltm Göran Bengtz~ m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1978 
under 28.02.77 anvisas 185.000 mark för gång- och cykelväg i Kyrkoby,Jomala. 
(Mot.nr 33/1977-78). 

Ltm Göran Bengtz~ m.fl.finansmotion om att anslget 26.26.51 i ordinarie års
staten för 1978 höjes med 40.000 mark för allmän verksamhet och resor. 
(Mot.nr 34/1977-78). 

Ltm Göran Bengtz m.fl.finansmotion om att anslaget i ordinarie årsstaten 
för 1978 under 27.25.40 för turismens främjande, höjes med 150.000 mark. 
(Mot.nr 35/1977-78). 

Ltm Peder Söderströms m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1978 anvisas 25.000 mark för breddning av bron i Hellestorp, Lemland,, 
(Mot.nr 36/1977-78). 

Ltm Olof Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1978 under 
27.02.21 anvisas 35.000 mark för anskaffning av teknisk apparatur för vind
hastighetsmätning. (Mot.nr 37/1977-78). 

Ltm Olof Janssons finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1978 under 
28.17.79 anvisas 150.000 mark för anläggande av flygfält i Kökar.(~1ot. 
nr 38/1977-78). 

Ltm Torvald Söderlunds m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 
1978 anvisas 100.000 mark för ombyggnad av vägkorsningar vid ödkarby, 
Hjortö och Haga i Saltvik. (Mot.nr 39/1977-78). 

Ltm K.-G. Fagerholms m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1978 anvisas 40.000 mark för gångbanor och övergångsställen i Kvarnbo, 
Saltvik. (Mot.nr 40/1977-78). 

Ltm Henrik Nylunds m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1978 an
visas 100.000 mark för oljegrusbeläggning av vägar i Föglö.(Mot.nr 41/ 
1977-78). 
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Ltm Magnus Bergroths m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1978 
anvisas 100.000 mark för renovering av professor Otto Anderssons Villa Hem
skär på Risholmen i Vårdö. (Mot.nr 42/1977-78). 

Ltm Tage Bomans m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1978 under 
28.02.77, Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Åland, anvisas 
200.000 mark för ombyggnad av 5 km bygdeväg i Tjudö och Stålsby, Finström. 
(Mot.nr 43/1977-78). 

Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion om att under 28.02.77, Vägbyggnads- och 
vägförbättringsarbeten på fasta Åland-anvisas 200.000 mark för uppgörande 
av vägplan och byggnadshandlingar för sträckan Mariehamn-Godby.(Mot.nr 
44/1977-78). 

Ltm Olof Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1978 under 
28.04.70 anvisas 25.000 mark för projektering av en isgående färja för södra 
skärgårdslinjen. (Mot.nr 45/1977-78). 

Ltm Lasse Wiklöfs m.fl,finansmotion om att i ordinarie årsstaten 1978 under 
28.04. 70 anvisas 13.000 mark för radar till Simskäla-färjan. (Mot.nr 46/1977-
78). 

Motionerna berörs närmare i detaljmotiveringen. 

Utskottet har av kulturutskottet inhämtat utlåtande över de i årsstaten 

under 26.27 upptagna anslagen för allmänna kulturella uppgifter. Kultur

utskottet har för sin del hört intendenten vid Ålands sjöfarsmuseum, sjö

kaptenen Karl Kåhre, antikvarien Sol-Britt Kärkkäinen, biblioteksinspek

tören Inga-Britt Öfverström och kanslisekreteraren Lars-Ingmar Johansson. 

De av kulturutskottet framförda förslagen för ifrågavarande kapitel fram

går av detaljmotiveringen. 

Utsh:ittet har granskat de olika budgetäskanden, vilka legat till grund 

för utarbetande av landskapsstyrelsens framställning. I allmänhet har 

utskottet ansett vara tillfyllest att s.:'l.som sakkunniga höra vid land

skapets centrala ämbetsverk inom v~derbörande område ansvariga :föredrcgande i 

första hand avdelningscheferna. 

Utskottet har vid bedömning av anslagsäskandena, liksom ifråga om mo

tionerna, prioriterat förslag som sysselsättningsmässigt avser att ge 

stabilisering på längre sikt. Utskottet har mot denna bakgrund intagit 

en restriktiv hållning gentemot andra än rent produktiva invester:imgar, 

vilket bl.a. gäller äskade förhöjningar av väganslagen. Sysselsättningen 
0 k t5\kt d l" k . . 0 pa or I or e en igt uts ottets uppfattning kunna uppratthallas av redan 

upptagna anslag och disponibla medel för sysselsättningens främjande. 
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Utskottet har vid sin handläggning funnit ett påtagligt behov av under

lagsmaterial som skulle basera sig på målsättningar och behovsprövningar 

av mera djupgående slag än enbart uttalade önskemål. Utskottet utgår ifrån 

att en utvecklad långtidsplanering skulle vara till betydlig hjälp vid 

behovsprövningen och resursfördelningen. Frågan gäller överhuvudtaget vid 

budgetering men har föranlett utskottet att under vissa moment i detalj

motiveringen göra påpekanden därom. 

Personalfrågor och avlöningar. 

Ifråga om tjänster och löner har finansutskottet diskuterat vissa frågor 

av principiell betydelse. I landskapsstyrelsens framställning föreslås 

genomgående beträffande tjänster i löneklass B, att ålandsdelegationens 

utlåtande skall inhämtas innan föreslagen ändring genomföres. Frage

ställningarna har varit dels, huruvida ålandsdelegationens utlåtande 

alltid skall inhämtas, dels huruvida utlåtandet bör inhämtas före det 

landstinget får ta ställning till förslaget eller efter detta skede. 

Åsikterna om och förfarandet vid dylika ärenden har varierat. Vardera 

fråg:an med därvid sannnanhängande aspekter har en s:1väl praktisk som princi

piell sida som borde klarläggas inför den kommande kollektivavtalslagens 

ikraftträdande i landskapet. Ett sådant klarläggande skulle måhända 

undanröja de svårigheter som vid kollektivavtalsförhandlingarna kan 

tänkas föranledas av det för Ålands del Eipeci.el:ta eähäknmgssystemet .__-
\ .. '--- __,,_-._., __ ~·-

Utskottet anser att det i allmänhet icke borde behöva utgöra praxis 

att ålandsdelegationens yttrande alltid skulle inhämtas 1 även om det i 

enskilda fall kan anses erforderligt. Finansutskottet har å andra sidan 

tidigare framhållit landskapsförvaltningens bristande rörelsefrihet en

ligt nuvarande system och riskerna för att belasta enskilda medel. Sys

temet har emellertid lett till att enskilda tjänstemän, som såväl 

landskapsstyrelse som landsting funnit väl grundade skäl att hänföra 

till viss löneklass
1 

de facto fått lyfta en betydligt lägre lön än 

tjänstetablån utvisat. 

Utskottet har i detta skede endast önskat påpeka rådande missförhållanden. 

Utskottet finner det emellertid inte helt osannolikt att de jämförelser, 

som i de flesta fall göres med motsvarande tjänster och arbetsuppgifter 

i riket, till och med skall kunna underlättas då arbetstagarsidan i kom

mande kollektivavtal ges möjlighet att medverka. Principiellt är frågan 

av sådan betydelse att den ingående borde diskuteras för att om möjligt 

ge landskapsmyndigheterna reella handingsramar. 
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En annan principell fråga gäller tjänstemännens trygghet i anställningen. 

Frågan har aktualiserats av landstinget även i andra sarrrrnanhang. 

Undermommt 22.02.01 föreslås överflyttning av en tjänsteinnehavare från 

en ordinarie tjänst till en extra ordinarie befattning. Då det är fråga 

om omorganisation har utskottet, under de av landskapsstyrelsen i övrigt 

givna förutsättningarna, föreslagit d~n nya tjänsten ändrad till ordinarie. 

Trygghetsfrågan har också varit vägledande då utskottet föreslagit 

inrättandet av en tjänst som yrkeslärare vid yrkesskolan, moment 26.07.01. 

Utskottet har också diskuterat gällande genom kollektivavtal träffade över

enskorrrrnelser om statliga fjärrortspoäng i förhållande till motsvarande be

slut av landskapsstyrelsen. 

Beträffande landskapsbidrag för personalutgifter inom bl.a. korrrrnuner och 

korrrrnunalf örbund har larldskapsstyrelsen under vederbörande bidragsmoment 

föreslagit att landskapsunderstöd för ny personal icke skall godkännas 

år 1978. Detta gäller bl.a. hemvårdsverksamheten, byggnadsinspektionen, 

korrrrnunala veterinärer och biblioteksverksamheten. Förslagen baserar sig 

på den särskilda lagstiftning, varigenom bidrag för ny personal görs 

beroende av budgetbeslut. 

Utskottet önskar å ena sidan framhålla att korrrrnuner och andra bidrags

berättigande samfund på förhand bör underställa landskapsstyrelsen sina 

planer om utvidgning och anställande av ny personal, såvitt fråga är om 

bidrag som senare skall utbetalas. A andra sidan anser utskottet att orda

lydelsen i detaljmotiveringeni~b~r tolkas så kategoriskt att landskaps

styrelsen utan prövning awisar eventuella bidragsansökningar. 

Erforderliga ändringar föranledda av lanlstingsbeslut om löner har för

utsatts att införas i tjänstetablån av landskapsstyrelsen sedan löneklasser

na fastställts. 

Trafikavgifter på m/s Kökar. 

Finansutskottet konstaterar att landstinget ett flertal gånger 

hävdat uppfattningen att m/s Kökar är en landsvägsfärja som borde 

vara avgiftsfrim~n att de av landskapsmyndigheterna gjorda påpekande 

och framlagda utreciningarna inte givit något resultat i fråga om den 

skattefinansiella utjämningen. Utskottet är såtillvida av sarrrrna upp

fattning som landskapsstyrelsen att enskilda medel icke utan extraor

dinära åtgärder längre förmår bära de belopp som ställs utom kolumn för 

Kökartraf iken. De bärande grunderna för landstingets ställningstagande 



-6-

har varit att få fram enhetliga principer och ett i jämförelse mellan 

olika skärgårdsregioner och motsvarande förhållanden i riket rättvist 

taxesystem. Utskottet konstaterade i sitt betänkande över ordinarie års

staten för 1977 att en stor förbistring råder i fråga om de trafikavgifter 

som uppbäres för allmänna sjötransporter. Det är uppenbart att statens 

taxepolitik i dessa sammanhang inte avser att tillgodose fiskaliska 

intressen, d.v.s. uppbärandet av avgifter utgör inte någon inkomstkälla 

som skulle ha finansiell betydelse. En orsak till olikheterna i riket 

mellan allmänna landsvägsfärjor, s.k. förbindelsebåtar och m/s Kumlinge, 

torde vara att hänföra till förvaltningsformen och uppdelningen mellan 

sjöfartsställen och vägförvaltningen. 

Utskottet föreslår på grund av enskilda medels begränsade resurser att 

landstinget skulle uppmana landskapsstyrelsen att pröva frågan om in

förande av avgift på Kökarfärjan under sommarmånaderna juni-augusti. 

Avgifterna skulle enligt utskottets mening kunna fastställas till sådant 

belopp att inkomsterna skulle täcka minst de utom kolumn ställda be

loppen, oaktat skärgårdsbor och i landskapet hemmahörande medges resa 

avgiftsfritt. De utom kolumn ställda beloppen kunde regleras genom att 

avgifterna uppbäres genom enskilda medel. Samtidigt borde frågan prövas 

i sin helhet beträffande andra landsvägsfärjor. Även m/s Kumlinge bör 

kunna infogas i systemet, så att för ålänningarnas resor ur enskilda me

del skulle till sjöfartsstyrelsen överföras en reseavgifterna motsva-

rande summa av de på andra färjor uppburna avgifterna. Utskottet konstaterar 

att förslaget i sina huvuddrag motsvarar landskapsstyrelsens förslag be

träffande inkomster från färjtrafiken för ordinarie årsstaten 1967. 

Med hänvisning till ovanstående har utskottets majoritet beslutat föreslå 

att landstinget hemställer hos landskapsstyrelsen om en utredning i frågan 

och att inkomstmomentet 12.28.03.1 Inkomster från färjtrafik, såvitt gäller 

årsstaten 1978 tillsvidare sänkes till 100.000 mark i avvaktan på en sådan 

utredning. 

Utskottets minoritet, ledamöterna Torvald Söderlund och Rodmar Söderlund, 

har omfattat landskapsstyrelsens framställning. 
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Detaljmotivering. 
================ 

INKOMSTER. 

12.22.03 Planeringsrådet och planeringsbyrån. 

1. Kommunernas andel i regionplanekostnaderna. 

Utgående från i sifferstaten för planeringsrådet och planerings

byrån upptagna kostnader har kommunernas andel beräknats något 

för högt. Då kommunernas an~el efter finansårets utgång fast

ställes genom särskild reglering har finansutskottet icke fun

nit anledning att justera det i framställningen upptagna in

komstbeloppet. 
12.28.03 Tekniska byråns inkomster. 

I.Inkomster från färjtrafik. 
" -· - -

Hänvisas !iJ 1 allmänna motive)'.'~:r1gen.Anslaget har sänkts till 
100.000 mark. 

14 .01.03 Förskott på s_tat_sansl_a~ "1I'~1r, ~'ili:attefiJJ_ansiell ut:} ärnning. 
Av utskottet på utgiftssidan föreslagna har bä:lrunserats 
med justering av anslaget för skattef:funansidl utjämning. 

UTGIFTER. 

21.01.01 Arvoden (f). 

Utan förhöjning av anslagsbeloppet förutsättes därur erläggas 

även de av landstinget beslutade s.k. tidsbestämda förhöjningarna. 

22.02.01 Avlöningar (f). 

Utskottet har omfattat framställningens förslag med den ändringen, 

att tjänsten som byråsekreterare föreslås inrättad som ordinarie 

tjänst. Förslaget föranleder ingen ändring i sifferstaten. 

22 .03. 28 Till planeringsrådets disposition. (Rubriken ändrad). 

Då utgifterna under detta moment vid regleringen av planerings

rådets kostnader i sin helhet påföres kommunerna har utskottet 

funnit riktigt föreslå en ändring av rubriken så att anslaget 

kan ställas till planeringsrådets direkta disposition. 

23 .01.01 Avlöningar (f). 

I framställningen föreslås inrättandet av en byrå för personal

ärenden vid kansliavdelningen och att chefen för denna byrå an

förtros de uppgifter som enligt tidigare förslag skulle ankomma 

på löne- och avtalschefen vid centrala ämbetsverket. Då byråns 

ställning i organisatoriskt avseende slutligt kommer att fast

slås genom ändring av ämbetsverkslagen har finansutskottet icke 

funnit anledning att nu pröva frågan, huruvida placeringen 

under kansliavdelningen eller finansavdelningen är att anse så

som mest ändamålsenlig. Utskottet önskar emellertid betona vikten 



-8- 103 

av att avtalschefen ges en så självständig ställning som möjligt 

för att på förutsatt aktivt sätt handha personalförvaltningen och 

inte belastas med rutinmässiga arbetsuppgifter. 

23.08.10 Lokalutgifter (f). 

Enligt långtidsplaneringen skulle redan under 1978 påbörjas upp

förandet av en besiktningshall för motorfordon. I sammanhanget 

har behovet av en ny besiktpingshall särskilt poängterats med 

hänvisning till de bristfälliga utrymmen som nu står till buds. 

Utskottet vill för sin del särskilt _fyarnhålla att den förbe

redande planeringen bör utföras snarast möjligt för att vid 

projektets genomförande även hänsyn skall kunna tagas till even

tuellt uppkomna arbetslöshetssituationer. 

23.21.83 Bostadslån (r). 

Utskottet anser att förhållandena på bostadsmarknaden är sådana 

att utbudet av bostäder i förhållande till efterfrågan är otill

räcklig. Av primärt intresse är fortsättningsvis att kunna hålla 

bostadsproduktionen på samma nivå som hittills och underlätta 

kreditmöjligheterna i situationer då intresse för bostadsbyggande 

förefinns. Med hänsyn till inflationen och kostnadsläget före

slår utskottet därför att anslaget höjes till 10 milj.mark, som 

enligt utskottet motsvarar den i långtidsplanen förutsatta nivån. 

23.23.70 Anskaffning av inventarier och anordningar(r). 
. . 

Utskottet anser det nödvändigt att alla större satsningar bör 

föregås av en noggrann planering. Eventuella ändringar av mind

re omfattning bör även de utföras med anpassning till planeringen 

för längre sikt. Utskottet förutsätter att det nu föreslagna an

slaget skall kunna använlas även för erforderliga planerings- och 

projekterin[;skostnader. 

24.03.88 Inköp av jordområden (r). 

Utskottet anser det nödvändigt att ansträngningarna 

nu inriktas på anskaffning av erforderlig mark för polishus. 

Utskottet upprepar i övrigt i betänkandet nr 27 över första 

tilläggsbudgeten för 1977 sin framförda åsikt an

gående lantrådsbostaden och konstaterar att några alternativa 

lösningar inte presenterats. 
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25.01.01 Avlöningar (f). 

Den i landskapsstyrelsens framställning aviserade överenskonnnel

seförordningen rörande förvaltningen av vissa till socialvården 

och nykterhetsväsendet hörande uppgifter har numera utfärdats. 

överenskonnnelseförordningen förutsätter att vid landskapets 

centrala ämbetsverk för socialvårdsärenden skall finnas en 

socialinspektör. Förordningen träder i kraft redan från den 

1 januari. Utskottet har därför beslutat föreslå, att avlönings

momentet höjes med 33.814 mark för att möjliggöra inrättandet 

av en e.o.tjänst som inspektör i löneklass V 24. Det föreslagna 

beloppet är beräknat för 11 månader. 

25.03.31 Landskapsandel och -understöd för barndagvård(f). 

Ltm Klas Eklunds finansmotion nr 26/1977-78. 

I riket har inletts försöksverksarnhet för stödjande av hem-

vård för barn enligt nå sätt som anges i motionen. Utskottet 

anser att motsvarande försöksverksarnhet 1.'Unde vara av intresse 

även i landskapet. En sådan försöksverksarnhet förutsätter emel

lertid konnnunernas medverkan och även resurser från övervakande 

myndighet att följa med och utvärdera verksamheten. Landskaps

styrelsen har möjlighet att i första hand ta del av resultatet 

från försöken i riket och därefter pröva frågan, huruvida mot

svarande verksarnhet?t~r11kGnde initieras av landskapsstyrelsen 

och ordnas i samarbete med intresserade kommuner. Utskottet har 

med hänvisning härtill i detta skede beslutat föreslå förkas

tande av motionen. 

25.10.01 Avlöningar (f). 

Ltrn Göte Sundbergs m.fl.finansmotion nr 20/1977-78_. 

För att den föreslagna överläkartjänsten för öron-, näs- och 

halssjukdomar skall vara likställd med övriga permanenta läkar

tjänster vid sjukhuset har finansutskottet beslutat föreslå, 

att den inrättas såsom en ordinarie tjånst. 

Från sjukhusets sida har även aktualiserats andra ändringar rö

rande tjänsteförhållanden. Bl.a. har föreslagits en ändring av 

en sjukskötartjänst (V 13) till biträdande avdelningsskötar

tjänst (V 14). Frågan sarnrnanhör delvis med organisationen och 

bör kunna prövas av landskapsstyrelsen. Även frågeställningar 

rörande deltidspersonalens ställning och tjänstgöringstider borde 

klarläggas och förenhetligas. Såväl i budgetframställningens 

detaljmotivering som i tjänstetablån har angivits en tjänst som 

tillfällig telefonis-i; v.i1kn avser samma anställning. Förhållandet 

'1 ··'I; li r; 

.. 

'• .. 1'···;·····1 
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inverkar inte på budgetanslagen. 

S.k. lektantverksamhet upprätthålles vid sjukhusets barnavdel

ning av Rädda Barnen i Mariehamn. Verksamheten fyller ett uppen

bart behov och uppfattas av vårdpersonalen som enbart positivt. 

Verksamheten bedrives vardagar under dagtid året om, dock inte 

lördag och söndag,med uppehåll för sommarmånaderna. 

Utskottets uppfattning är att målsättningen borde vara att på 

sikt få verksamheten inordnad under sjukhuset. Med hänsyn emel

lertid till övriga prioriterade önskemål på vårdsektorn och att 

verksamheten i nuvarande form fungerat bra och bör kunna fort

sätta, har utskottet förslagit förkastande av motionen. Utskot

tet finner likväl anledning uppmana landskapsstyrelsen och sjuk

husstyrelsen att fästa uppmärksamhet vid de i motionen aktuali

serade frågorna. 

25.10.70 Anskaffning av inventarier (r). 

I sifferstaten har inarbetats det i tilläggsframställningen fö

reslagna anslaget om 315.000 mark, varför anslaget totalt sti

ger till 665.000 mark. 

Utskottet efterlyser i detta sammanhang en realistisk långsikts- _ 

plan för de större investeringarna. En sådan plan, som på för

hand kunde granskas ur såväl medicinsk som ekonomisk synpunkt 

skulle dels underlätta budgetarbetet och dels ge de besluts

fattande myndigheterna en mer överskådlig bild. av :förhållandena 
inom denna del av sjukvårdssektorn. 

25.10.75 Grundförbättring av byggnader (r). 

Utskottet noterar att en utredning om tvätteri gemensamt för 

sjukvårdsinrättningarna i landskapet tillsatts av landskapssty

relsen. Frågan kommer för utskottets del att närmare beröras i 

betänkande över den i ärendet väckta hemställningsmotionen (Nr 

14/1977-78). 

26.02.01 Avlöningar (f). 

Utvecklingen inom läromedelsområdet och läromedelscentralens 

verksamhet förutsätter att det anställda AV-biträdet arbetar 

självständigt och under större ansvar, varför det är motiverat 

att höja avlöningsanslaget motsvarande avlöningenför löneklass 

V 10. 
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26.02.21 Bibliotek och AV~material. 

Bl.a. från lärarföreningens sida har framhållits nödvändigheten 

av åtgärder som kan effektivera och utveckla läromedelstjänsten. 

Utskottet finner det angeläget att centralens målsättning och 

verksamhet preciseras. 

26.07.01 Avlöningar (f). 

Vid yrkesskolans näringsekonomiska avdelning finnes sedan ett 

flertal år en timlärarbefattning med till tjänsten hörande under

visning om 30 veckotimmar. Då tjänsten är av bestående karaktär 

och antalet timmar tillräckliga för en lärartjänstJföreslås in

rättande av en tjänst som e.o.yrkeslärare i löneklass V 33. 

Tjänsten innebär en undervisningsskyldighet om 24 veckotimmar. 

Erforderliga justeringar har utförts i sifferbudgeten. Avlönings

beloppet ökas totalt med 9.387 mark, motsvarande fulla antalet 

ålderstillägg. 

26.07.28 Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan. 

Behovet av en om- och tillbyggnad av undervisningsköket vid yr

kesskolan har framhållits i bl.a. de utredningar som gällt skol

byggnadsbehovet år 1976-82 och samordningen av kockundervisningen 

i landskapets skolor. Skolan har även låtit utarbeta skissrit

ningar och kostnadsförslag. Finansutskottet anser att disposi

tionsanslaget medger utrymme för kostnader till en vidare be

arbetning av projektet som skulle kunna aktualiseras i den hän

delse situationen på byggnadsfronten ur sysselsättningssynpunkt 

skulle fordra byggnadsobjekt. 

26.07.70 Anskaffning av inventarier och maskiner (r). 

Utskottet, som noterar att landskapets långtidsplan förutsätter 

anskaffningar för högst 200.000 mark
1
har omfattat landskapssty

relsens framställning. Utskottet konstaterar även här att det 

för översiktlighetens skull vore påkallat med en intern, på 

realistiska bedömningar grundad anskaffningsplan. 

26.08.13 Byggnadernas underhåll. 

Skolans utrymmen för elevinternat är i flera avseenden stan

dardmässigt otillfredsställande. Allvarligast finner utskottet 

de brister som uppenbarligen föreligger i brandskyddshänseende. 

Innan mera omfattande underhållsarbeten utföres b:orde därför 

en grundlig granskning vidtagas i samråd med byggnads- och 

brandskyddsmyndigheterna. 
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26.08.22 Arbetsverksamhet(f). 

Anslaget har ökatsmed 2.000mark för anskaffning av material 

vid förnyande av skolans strandbrygga , vilket enligt ut

skottets uppfattning bör kunna ske såsom elevverksamhet. På 

motsvarande sätt har skolmagasinet kunnat inredas till motions

hall, för vilket skolan avser att äska anslag i tilläggsbudget 

för 1977. 

26.08.70 Anskaffning av inventarier och maskiner. 

Skolans långtidsbudget har förutsatt anskaffningar utöver nu 

föreslaget belopp, varför anslaget föreslås höjt med 5.000 mark 

för ett. enligt utskottet väl motiverat utbyte av musikinstru

mentet i samlingssalen. 

26.10.13 Byggnadernas underhåll. 

Vattentaket på huvudbyggnaden vid den tidigare hemslöjdsskolan 

i Tosarby borde repareras. Utskottet anser att erforderliga 

åtgärder bör vidtagas, även om den fortsatta användningen av 

byggnaden i detta skede ännu ej klarlagts. 

26.11.10 Lokalutgifter (f). 

På momentet har förts det i tillägget till framställningen 

upptagna anslaget om 30.000 mark. 

26.11.70 Anskaffning av inventarier och maskiner (r). 

Med beaktande av anslaf;et under 23.23.70 och vad som där fram

hålles av utskottet samt då av direktionen gjorda äskande11. 

icke avsett mera än 110.000 mark har anslaget minskats med 

90.000 mark. 

26.26.51 Understödjande av idrott och fysisk fostran (r). 

Ltm Göran Bengtz~m.fl.finansmotion nr 34/1977-78. 
. . . 

Med hänvisning till utskottets av landstinget omfattade motive

ring för motsvarande moment i årsstaten för 1977 har anslaget 

höjts med 35.000 mark. Det i fördelningsplanen under punkt 1 

upptagna anslaget för allmän verksamhet skulle därmed höjas 

till 320.000 mark. 

26.27.50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer (r). 

2. Bidrag för museiverksamheten. 

Ltm Stig Dahlens m.fl.finansmotion nr 32/1977-78. 
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Kulturutskottet har i sitt utlåtande framhållit behovet av en 

utökning av personalen vid Ålands sjöfartsmuseum och ytterligare 

resurser för inköp av museiföremål. Kulturutskottet anser det 

ekonomiska stödet till sjöfartsmuseet vara en viktig och brådskan

de angelägenhet och föreslår godkännande av motionen, vilket 

skulle innebära en höjning av bidraget med 40.000 mark. 

Även finansutskottet stöder kulturutskottets uppfattning om att 

ett ökat ekonomiskt stöd från landskapets sida för sjöfarts

museets verksamhet är angeläget och berättigat. Då emellertid 

landskapsstyrelsen i :firarnställningen föreslagit anslag helt 

i enlighet med museinämndens och kulturstiftelsens förslag och 

närmare planer för användningen av ett förhöjt anslag saknas 1 har 

finansutskottet i detta skede beslutat föreslå förkastande av 

motionen. Landskapsstyrelsen borde emellertid redan under finans

året tillsammans med museinämnden utredda resursbehovet och för 

erforderliga tillskottsbidrag utnyttja de under momenteispunkt 16 

disponibla medlen. 

6. Bidrag föriteaterverksamhet. 

Kulturutskottet har framhållit att teaterföreningen i Marieharnn 

i fortsättningen bör stimuleras till ytterligare utvidgad gäst

spelsver ksamhet genom Åbo Svenska teater och Riksteatern i Sve

rige. Finansutskottet förutsätter dessutom för sin del att sär

skilt skärgården och glesbygden beaktas. 

11. Årsboken S:t Olof. 

Kulturutskottet har föreslagit att anslaget för årsboken höjes 

från 4.200 till 5.000 mark. Finansutskottet har med beaktande av 

ingivet anslagsäskande 

slag och motivering. 

26.30.21 Fältarbeten. 

omfattat landskapsstyrelsens för-

Närmare precisering av detföreslagna anslagens användning saknas 

och kommer senare att fastställas av landskapsstyrelsen. Utskot

tet finner det även beträffande detta moment motiverat med över

siktlig planering på längre sikt. Vid utnyttjandet av anslaget 

borde sysselsättningaspekten beaktas när det gäller åländska ung

domars sommararbete. 
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26.30.22 Restaurerings- forsknings- och inventeringsarbeten. 

Även för detta moment saknas i detta skede en närmare precisering 

av anslagets användning. För att få en bättre bild av verksam

hetens omfattning och inriktning vore det önskvärt med en på 

förhand uppgjord och granskad preci sering av aribets-

uppgif terna. Viktigast av föreliggande arbeten är genomförandet 

av fornminnesinventeringen. Det sedan länge pågående arbetet har 

ännu inte kunnat slutföras: Anslaget föreslås höjt med 40.000 mark 

och utskottet förutsätter slutligt att fornminnesinventeringen 

jämte dess publicering skall vara klar under 1978. 

26.30'ä3 Underhåll och inlösen av gamla byggnader. 

Ltm Magnus Bergroths m.fl.finansmotion nr 42/1977-78. 

Professor Otto Anderssons sommarbostad "Villa Hemskär" på Ris

holm i Vårdö har av nuvarande ägaren erbjudits att överlåtas 

till någon stiftelse eller annan sammanslutning under villkor 

att villan ställes i skick och ges en användning som har samband 

med Otto Anderssons kulturgärning. I anledning därav och på ini

tiativ av Ålands kulturstiftelse har landskapsstyrelsen tillsatt 

en kommitte med uppgift att utreda kostnaderna samt användnings

möjligheterna för Villa Hemskär. 

Finansutskottet har tagit del av ett utkast till kommittens 

slutbetänkande. Allmänt konstaterar utskottet, att professor 

Anderssons kulturgärning förtjänar all uppmärksamhet också inom hans 

hemlandskap. Kommitten pekar i sitt betänkande på vissa sådana 

möjligheter i anslutning till Villa Hemskär. Kommitten fram-

lägger olika alternativ för användningen och ordnandet av fi

nansieringen. Landskapets bidrag skulle i första hand ske i form 

av en insats om 100.000 mark för grundrenovering. I övrigt förut

sättes området och verksamheten omhänderhas av ideella organisa

tioner. 

Förverkligandet av den äskade insatsen från landskapets sida 

fordrar enligt utskottets uppfattning inte bara realistiska och 

ekonomiskt möjliga planer för verksamheten utan också en klar 

uppfattning om landskapets fortsatta roll i sammanhanget. 

Planerna är i nuvarande skede för vagt utformade för att ärendet 

skall kunna avgöras och utskottet föreslår därför, med förkastande 

av motionen, att berörda intressenter först ges tillfälle att 

diskutera och ta ställning till den' 1förenämnda utredningens 
slutresultat och övriga frågor. 



110 
-15-

I övrigt har i anslutning till momentet granskats äskanden som 

avser restaurering och underhåll av andra museiföremål än bygg

nader. Med hänsyn härtill anser utskottet att frågan om momentets 

rubricering bor prövas av landskapsstyrelsen och erforderliga anslag 
upptas i tilläggsbudget. 

26.33.21 Komplettering av museiföremål och övrig museiverksamhet. 

De i Alands folkminnesförbunds regi och med stöd ur landskaps

medel anordnade arrangemang vid Jan .. Karlsgården har närmast ka

raktären av museibyråns fältverksamhet., för vilka anslag före

faller saknas. Utskottet påpekar att denna viktiga del av verk

samheten bör tillförsäkras erforderligt stöd även i fortsättningen. 

26.40.22 Utgifter för kurs- och föredragsverksamhet. 

Då anslaget under de senaste åren varit oförändrat föreslås en 

höjning med 1.000 mark för att kompensera allmänna kostnads

stegringar. 

27.02.21 Utgifter för utvecklande av metoder för energibesparing. 

Landstingsman Olof Janssons m.fl.finansmotion nr 37/1977-78. 

Runtom i Norden och speciellt i Sverige pågår för närvarande 

en omfattande forskning beträffande alternativa energikällor 

där vindenergin anses kunna få betydande användning. Allmänt 

sett borde vindförhållandena på Åland vara gynnsamma för vind

kraft. Det torde knappast vara möjligt att på Al and med nuva

rande resurser utföra någon egentlig egen forskning men forsk

ningsresultaten från andra håll bör vara tillämpliga för en 

utvärdering av möjligheterna till utnyttjande av vindenergin 

på Åland. För en vidare bearbetning av frågan bör vindhastighets

mätningar på olika platser genomföras på i motionen nämnt sätt, 

Ledningen för Ålands kraftverksaktiebolag har förklarat sig vil

lig att administrera och verkställa sådana mätningar. Utskot

tet som sålunda omfattar motionen anser äskat belopp tillfyl

lest och föreslår en höjning av anslaget med 35.000 mark. 

27.02.31 Landskapsunderstöd för konsumentrådgivning. 

I riksdagen föreligger till behandling lagförslag rörande 

konsumentskydd och konsumentrådgivning. Anslag för ändamålet 

har även upptagits statsförslaget. Utskottet anser det viktigt 

att konsumentrådgivningen ordnas även på Aland. För att verk

samheten skall få avsedd effekt föreslås en höjning med 3.500 mk. 

Utskottet anser att rådgivningen inom landskapet, liksom i riket, 

skall kunna ske genom kommuner och existerande ideella konsu
mentsammanslutningar. Utskottet förutsätter att föreslaget anslag 
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skall kunna ges till Ålands konsumentförening under förutsättning 

att verksamheten aktiveras och rådgivningen sker enligt en 

av landskapsstyrelsen omfattad plan. 

27.02.40 Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag, marknads

föring, exportfrämjande och andra åtgärder för främjande av 

näringslivet. 

Utskottet , som noterat att anslagen för motsvarande ändamål i 

statsförslaget betydligt höjts, anser det ;v.:...ktigt, att närings

livet informeras oTI de olika bidragsformerna som särskilt är 

av betydelse för nya produkter och produktionsinriktningar. 

27.02.45 Understödjande av landsbygdens elektrifiering(r). 

Enligt föreliggande planer har avsikten varit att samtliga de 

i motiveringen nämnda projekten skall genomföras under år 1978 

och utskottet förutsätter att arbetet även med den av land

skapsstyrelsen föreslagna finansieringen skall kunna genom

föras under året. 

27.02.49 Produktionsstöd (r). 

Vid behandlingen av ordinarie årsstaten för 1977 höjdes anslaget 

på finansutskottets förslag med 400.000 mark till 2,4 milj. 

mark. Förhöjningen möjliggjordes genom omdisponeringar av vissa 

sysselsättningsanslag. ~1ed hänvisning till de förhöjningar som 

på motsvarande moment föreslagits i riksbudgeten, anser utskot

tet skäligt att anslaget under år 1978 bibehålles på samma grund

nivå som 1977 och föreslår därför att anslaget ökas med 300.000 

mark till 2,0 milj.mark. 

27.10.85 Jorddispositionslån (r). 

Utskottet har med hänvisning till lånens sysselsättningsfräm

j ande effekt och föreliggande utredningar om kapitalbehovet 

inom jordbruket, som särskilt aktualiserats i samband med ge-

nerationsväxlingsproblematiken, omfattat en förhöjning av 

anslaget. Efter omröstning föreslås höjningen utgöra 500.000 mkme

dan minoriteten, bestående av ordföranden Knut Mattsson och 

ledamoten Olof Jansson föreslagit en höjning med 1,0 milj.mark. 

27.11.74 Byggande av personalbostäder vid Alands förs()ksstation (r). 

Ltm Göran Bengtz~ m.fl.finansmotion nr 25/1977-78. 

Utskottet konstaterar att byggnadsarbetena för personal

bostäderna vid Ålands försöksstation påbörjats. Projektet om

fattar det av landstinget godkända reducerade alternativet med 

två bostadslägenheter och sex praktikantbostäder. Utskottet 

föreslår därför att motionen förkastas. 
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Utskottet konstaterar därutöver, att det ursprungliga programmet, 

innefattande ytterligare två bostadslägenheter, avses kunna ut

föras etappvis. Då behov av ytterligare två bostäder föreligger 

bör dessa kunna utföras enligt de av motinärerna nänmda ritningar

na vid tidpunkt som landskapsstyrelsen ur sysselsättningssynpunkt 

finner lämpligt. 

27.12.75 Projektering av svinavelsstation. 

Ltm Rolf Carlsons m.fl.finansmotion nr 29/1977-78. 

Utskottet konstaterar att nuvarande förhållanden inom svinavels

produktionen i landskapet, närmast beroende på svårigheterna att 

få tag på dugligt avelsmaterial och problemen med transporterna 

är mycket otillfredsställande. Det finns emellertid gynnsannna 

förutsättningar att på av motionärerna nänmt sätt inom land

skapet utveckla svinavel och-produktion, vilket i sin tur kunde 

ge betydande effekter även utanför jordbruksnäringen. Byggandet 

av svinavelsstationen har också enligt långtidsbudgeteringen för

utsatts ske under år 1978. 

Utskottet har också uppfattat de vid behandlingen presenterade 

utredningarna såsom grundliga och förslagen väl motiverade. 

Utskottet, som föreslår förkastande såvitt gäller motionärernas 

äskande om byggnadsanslag, förutsätter att projekteringen skall 

kunna ske i brådskande ordning och eventuellt återstående ut

redningar vara klara till landstingets marssession för att medge 

byggnadsarbetenas påbörjande under 1978. 

Viceordförande Wiklöf förutsätter att landskapsstyrelsen noggrant 

prövar ändamålsenligheten av en svinavelsstation i samhällsregi 

eller inom ramen för ex. jordbrukskooperationen. 

27.02.22 Fiskeriundersökningar. 
- -

Anslaget föreslås höjt med 6.500 mark för att ställas till dis-

position för särskilda miljöundersökningar. 

27.20.23 Utgifter för insamling av primäruE_pgifter om fisket samt informa

tionsverksamhet. 

Anslaget föreslås höjt med 2.000 mark för att den pågående prov

tagningsverksamheten skall fortgå i hittillsvarande omfattning. 

27.25.40 Turismens främjande. 

Ltm Göran Bengtz,.. m.fl.finansmotion nt 35/1977-78. 

Utskottet konstaterar att c. en femtedel av landets valutaväxling 

och en lika stor andel av de till landet inresande turisterna här
rör från Ålandsturismen. Redan detta bör medge insatser från sam
hällets sida för att genom ökad information och marknadsföring 
uppnå en på sikt stabil utveckling och ökade valutaintäkter .ffed 
godkännande av motionen föreslås anslagsbeloppet höjt med 150.000 
mark till 700.000 mark, varav 100.000 mark bör 
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få utnyttjas för allmän marknadsföring av kongressturism 

med särskild hänsyn till de nya kongressutrymmena i själv

styrelsegården. 

27.25.42 Landskapsunderstöd för byggande av småbåtshamnar. 
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En fortsatt utbyggnad av småbåtshamnarna med tanke på deras 

långsiktiga betydelse ur miljöskyddssynpunkt är enligt utskottets 

mening nödvändig. Så långt möjligt borde eftersträvas en sådan 

planmässighet att behovet inom de olika regionerna tillgodoses. 

Det finnes i detta avseende anledning till översyn av nu gällande 

bidragsgrunder. 

28.02.15 Underhåll av landsvägar och bygdevägar(f). 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion nr 28/1977-78. 

Det av motionärerna avsedda avsnittet i Sålis i Hammarland har 

beaktats i trafikavdelningens planering. Då dessutom 

under moment 28.02. 77 upptagits anslag för vägen Sålis-Postad 

och resurserna inte bör splittras på två närbelägna arbetsplat

ser föreslår utskottet i detta skede att motionen förkastas. 

28.02.17 Reparation och underhåll av bryggor (r). 

Utskottet konstaterar att landningsbryggan i Tengsödavik är 
att 

i behov av reparation för/inte utgöra en risk för trafikanterna. 

28.02.31 Landskapsunderstöd för underhåll av kommunalvägar (f). 

Ltm Göte Sundbergs finansmotion nr 24/1977-78. 

Huvudman för den i motionen nämnda färjan i Västra Hällösund i 

Geta Geta kommun, vilken erhåller bidrag 

enligt allmänna normer,iför kommunalvägar. Då färjan tjänar tre 

kommuner borde enligt motionen icke enbart Geta kommun belastas 

för kostnaderna. Då frågan är en i huvudsak kommunal angelägenhet 

och det enligt utskottets uppfattning ~ore möjligt att träffa 

överenskommelse om fördelning av kostnaderna, har utskottet be

slutat föreslå förkastande av motionen. 

28.02.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Aland(r). 
' . --· -

Ltm Göte Sundbergs m.fl.finansmotion nr 21/1977-78. 

I motionen föreslås 30.000 mark för uträtning av vägkurva på 

vägen Prästgården-Grönbacka i Jomala. Utskottet konstaterar 

visserligen att vägsträckningen innehåller2en S- kurva· men 

då vägen nyligen är ytbelagd och sikten relativt god har ut

skottet beslutat föreslå förkastande av motionen. En eventuell 

uträtning är ekonomiskt fördelaktigare vid ett skede då ytbe

läggningen måste förnyas. 
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Ltm Göte Sundbergs m.fl.finansmotion nr 22/1977-78. 

I motionen föreslås anslag för byggande av öppning i vägbanken 

över östra Hällösund i Geta. Utskottet anser att det eventuellt 

kan föreligga behov att bygga öppning i vägbanken och att förut

sättningarna till en bättre vattenströmning genom en öppning i 

vägbanken borde undersökas. Då vågsträckningen avser en konununal

väg där konununen är huvudman har utskottet beslutat föreslå för

kastande av motionen. 

Ltm Göran Bengtz_. m.fl.finansmotion nr 33/1977-78. 

I motionen har äskats anslag om 185.000 mark för gång- och cykel

väg i Jomala l')'rkby. Enligt de inom vägförvaltningen tillämpade 

normerna har byggandet av gång- och cykelbana invid gamla lands

vägar ansetts vara en konununal angelägenhet, för vilken konununen 

på ansökan kan beviljas bidrag. 

Utskottet har därför beslutat föreslå förkastande av motionen. 

Ltm Peder Söderströms m.fl.finansmotion nr 36/1977-78. 

Motionen avser ett anslag om 25.000 mark för ombyggnad av bron 

i Hellestorp~Lemland. Vi:igsträckningen och bron på den i motionen 

nämnda platsen innebär vissa trafikrisker. Förhållandet har upp

märksammats av trafikavdelningen som avser att för avsnittet upp

göra vägplan under år 1978 och om möjligt därefter med disponibla 

medel utföra arbetet. Utskottet förslår därför att motionen för

kastas. 

L tm Torvald Söder lunds m. fl. finansmotion nr 39 /1977- 7 8. 

I motionen har äskats anslag för ombyggnad av vägkorsningar 

vid Ödkarby, Hjortö och Haga i Saltvik. Av de i motionen nämnda 

vägkorsningarna är första hand 
behov av ombyggnad. Utskottet konstaterar samt~'--:_; rt att vägen 

mellan de nämnda vägkorsningarna borde förbättrac.: och att arbe

tet med vägkorsningarna och vägen borde utföras l en följd. För 

en första etapp av vägens projektering och ombygg~1ad föreslås 

50.000 mark,varmed anslaget för bygdevägar höjts. 

Ltm K.-G. Fagerholms m.fl.finansm0tion nr 40/1977-78. 

I ootiönm nr40äskat anslag för gångbanor och övergångsställen 

i Kvarnbo, Saltvik, föreslås med hänvisning till motiveringen 

för motionen nr 33, förkastat::. 

Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion nr 43/1977-78. 

I motionen avsedd 0 m:byggnad av bygdevägen i Tjudö och Ståls by i 
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Finström har beaktats i trafikavdelningens planering och 

projekteringsarbetet har påbörjats. För ändamålet utnyttjas 

det i undermomentet upptagna anslaget för bygdevägar, vilket 

är tillfyllest för en första etapp under år 1978. Utskottet 

stöder motionen men då anslag redan beaktats föreslås att mo

tionen förkastas. 

Godbyvägen, etapp 1. 

Ltm Tage Bomans m.fl.finansmotion nr 44/1977-78. 

115 

Landstinget förutsatte vid antagandet av förslaget till första 

tillägg till ordinarie årsstaten för 1977 att landskapsstyrelsen, 

senast när anslag äskas för och planerna föreläggs beträffande 

den s.k.rökerikorsningen, även skulle presentera en plan för för

verkligandet av den s.k. Dalbergsleden och dess anslutning till 

Godbyvägen samt likaså framlägga förslag till slutlig sträckning 

av vägen Mariehamn-Godby. Varken landstinget eller utskottet 
\ i 

har presenterats den begärda utredningen, oaktat anslag begäres 

för utfarten från ~1ariehamn och en första etapp av Godbyvägen. 

Utskottet vidhåller i princip landstingets ställningstagande. 

Utskottet anser det väsentliga i frågan gälla väglinjens drag

ning på sträckan stadsgränsen - Godby och kommunernas möjlighet 

att uttala sig. Utskottets majoritet anser att anslaget för ut

farten f:rån Ma:riehamn bör 1kvar::stå oförändrat. Ledamoten Olof 

Jansson har vidhållit landstingets tidigare beslut då därefter 

i sak ing~nting förändrats. 

slutlig 
Då det begärda förslaget tiJ 1/ vägsträckning icke har avsett så 

långtgående projektering som vägplan och byggnadshandlingar har 

utskottet beslutat föreslå 1dels slopandet av det i framställningen 

upptagna anslaget om 200.000 mark för Godbyvägen, etapp 1, dels 

föreslå förkastande av motionen nr 44/1977-78. Det frigjorda be

loppet om 200.000 mark har överförts till dispositionsmedel. 

Utskottet förutsätter sålunda att kommunerna ges tillfälle att 

uttala sig över sträckningen av Godbyvägen och de alternativ 

som i huvudsak redan förslagsvis utarbetats .av trafikavdelningen. 

Dispositionsmedel. 500.000 mark. 

Av anslaget skulle högst 300.000 mark avses för markinlösen. 

Med hänvisning till vad ovan framhållits beträffande Godbyvägen 

föreslås användningen i övrigt kunna fastställas vid landstingets 

augustisession i samband med att landskapsstyrelsen föreHt.r;ger 

resultatet av kommunernas hörande över Godbyvägen och utredning om 
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vägens sträckning. 

28.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården(!)__. 

1. Vägar och bankar. 

Ltm Bjarne Björklunds finansmotion nr 30/1977-78. 

Ltm Henrik Nylunds m.fl.finansmotion nr 41/1977-78. 

1 

Oljegrusning. I landskapsstyrelsens framställning föreslaget be

lopp om 200.000 mark kan utnyttjas för oljegrusning av vägar i 

såväl Föglö som Vårdö och utskottet föreslår därför förkastande 

av motionerna nr 30 och 41/1977-78. 

Väg till färj fäste_ i Vargskär. I landskapsstyrelsens framställ

ning föreslaget belopp om 150.000 mark utgör endast en del av 

vägkostnaderna men utskottet förutsätter att det begränsade an

slaget ej får förhindra byggandet av färjfästet enligt fastställd 

tidsplan under 1978. 

2. Färjfästen. 

Ltm Olof M. Janssons finansmotion nr 27/1977-78. 

För de i motionen nämnda angöringsplatserna för färjan i nord

östra skärgården har åtgärder redan vidtagits och kommer att 

fullföljas med disponibla anslag, varför utskottet föreslår 

förkastande av motionen. 

3. Broar. 

Vårdöbron. Utskottet omfattar i fråga om motiveringen landskaps

styrelsens framställning. 

Utskottets minoritet, viceordförande Wiklöf och Olof Jansson, 

anser med omfattande av framställningen, att byggandet av Vårdö

bron ur sysselsättningspolitisk och byggnadsteknisk synpunkt bör 

påbörjas sedan pågående etapp av självstyrelsegårdens landstings

del slutförts. Vid projektets genomförande är det i anseende till 

sysselsättningsfrågorna en förutsättning att anlita inhemska entre

prenörfirmor. 

Sifferstatens undermoment har rättats i enlighet med beloppen i 

motiveringen. 

28.04.70 Anskaffning av fartyg och färjor (r). 

Ltm Olof Janssons m.fl.finansmotion nr 45/1977-78 angående pro

jektering av isgående färja. 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion nr 31/1977-78. 
. . 
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Ltm Lasse Wiklöfs m.fl.finansmotion nr 46/1977-78 angående an

skaffning av radar till Simskäla-linjen. 

I trafikplanen för skärgården anges behov av ersättning för Tre 

Måsar beräknat till år 1980. Med hänvisning bl.a.härtill föreslås, 

med godkännande av motionen nr 45, ett anslag om 25.000 mark för 

projektering av isgående färja för södra skärgårdslinjen. 

Trafikavdelningen planerar kompletteringar av färjornas radar

utrustning, vilket även skulle tillförsäkra radar till Simskäla

färjan. Utskottet anser att säkerhetskraven bör tillgodoses även på 

Simskälalinjen och föreslår att anslaget, för anskaffning av radar

utrustning, höjes med 25.000 mark. 

28.10.70 Anskaffning av maskiner (r). 

Utskottet föreslår att anskaffning föreslagen lastbil skall kunna 

ske utan utbyte, varigenom trafikavdelningen skulle tillförsäkras 

visst reservmaterial. 

28.17.79 Flygfält (r). 

Ltm Olof Janssons finansmotion nr 38/1977-78. 

Vid beviljandet av anslag för flygfältet i Kumlinge ingick så

som långtidsmålsättning att landningsbanor även skulle 

planeras för övriga skärgårdskorrnnuner. ~1ed hänvisning härtill 

föreslås för projektering av flygfältet i Kökar ett anslag om 

5.000 mark, varvid beloppet1ol1d~ir m~liiffl~lll!tet mjs till 155.000 mark. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte omfatta landskapssty

relsens förslag till ordinarie årsstat för 

landskapet Åland under år 1978 med följande 

ändringar samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att upptaga för årsstatens förverkligande 

erforderliga lån. 
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INKOMSTER 

Avdelning 12.. Landskapsstyrel-
sens förslag 

~~==~~~Q~§I~E=6Y=~~~=~'DJE ~g=gz~=2§Q 

28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 824.500 

03.Tekniska byråns inkomster 390.000 

1. Inkomster från färjtrafik 100.000 

Avdelning 14. 

1~==~~~~§~~E~~Q§~~~Ql1§I~E ~~1=~2Z=~~~ 

01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINK0~1STER 151.467.599 

03. Förskott på statsanslag för skatte-
finansiell utjämning 151.465.599 

Inkomsternas totalbelopp l'/8 .042. 279 

UTGIFTER 

Huvudtitel 23. 

23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS0~1RJ\DE ========================================= 
Byggnads- och brandskyddsbyrån. 

21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTIONEN 

83. Bostadslån (r) 

Huvudtitel 25. 

2~==§Q~J~;=Q~U=~§QY~EQ§6~~~~J~Q~~§=~Q~; 

9.342.000 

9.300.000 

Y~I~J~Q§Qt~~~ ~§:§1Z:~Z~ 

01. CENTRALFÖRVALTNING 434.184 

01. Avlöningar (f) 400.184 

Årsarvoden 5S.4S2 

Byrån för hälso- och sjukvårdsärenden. 

10. ALANDS CENTRAL SJUKHUS 19 . 660. 49 2 

01. Avlöningar (f) 11.573.492 

Grundlöner 1. 84;5. 901 

Årsarvoden 3.018.091 

70. Anskaffning av inventarier (r) 

Huvudtitel 26. 

~2==1II~J~~~~~Q§6~~~~~~Q~§=~QEY61I~~~Q§; 
Qt~~ 

350.000 

118 

Finansutskot
tets f drslag 

1~=~~~=2§Q 

704.500 

270.000 

1~~=§~~=~1~ 

153.822.216 

153.820.216 

180.276.896 

10.042 .000 

10.000.000 

~~=12Z:QZ~ 

468.984 

434.984 

19.975.492 

11.573.492 

665.000 
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Allmänna byrån och skolbyrån. 

02 . LÄROMEDELSCENTRALEN 

01. Avlöningar (f) 

07. ALANDS YRKESSKOLA 

01. Avlöningar (f) 

Årsarvoden 692.652 

-timarvoden för 
dagkurser 411.759 

Alderstillägg 179.208 

Dyrortstillägg 48.588 

Ars- och fack-
tillägg 27.805 

08. ALANDS LANTMANNASKOLA 

22. Arbetsverksamhet (f) 

70. Anskaffning av inventarier och 
maskiner 

11. ALANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

10. Lokalutgifter (f) 

70. Anskaffning av inventarier och 
maskiner (r) 

26. UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET 

51. Understödjande av idrott och fy
sisk fostran (r) 

~~. Museibyrån. 

30. ARKEOLOGISK OCH ETNOLOGISK VERKSAMHET 

22. Restaurerings-, forsknings- och 
inventeringsarbeten 

Biblioteks byrån. 

40. BIBL IOTEKSVERKSAMHETEN 

22. Utgifter för kurs- och föredrags-

112 .056 

24. 356 

3.209.714 

1. 7 52. 284 

482.862 

12.000 

10.000 

10.275.282 

250.000 

200.000 

707.000 

532.000 

203.300 

90.000 

742.500 

verksamhet 3.000 
Huvudtitel 27. 

~Z==N~!N~~~~~~~~JNQ~~~gQ~Y~I~t~Q~Q~~ ~z=~~l=~~~ 

Allmänna byrån. 

02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 5.188.500 

21. Utgifter för utvecklande av metoder 
för energibesparing 5.000 

31. Landskapsunderstöd för konsumentråd-
givning 1.500 

49. Produktions stöd (r) 1. 700.000 

119 

112. 506 
24.806 

3.219.081 
1. 761. 65l 

489.862 

14.000 

15.000 

10.215.282 

280.000 

110.000 

742.000 

567.000 

243.300 

130.000 

743.500 

4.000 

5.527.000 

40.000 

5.000 

2.000.000 
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Jordbruksbyrån. 

10. FRÄHJANDE AV LANT:BflJiffiT SAMT JORDDISPO

SIONSVERKSAMHET 

85 . Jorddispositionslån (r) 

Fiskeribyrån . 

20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

7.388.000 

4.000 .000 

3.030 .000 

22. Fiskeriundersökningar 110 .000 

23 . Utgifter för insamling av prirnärupp
gifter om fisket samt inforrnations-
verksamhet 14 .000 

Byrån för turistärenden . 

25 . TURISMENS FRÄMJANDE 1.026.000 

40. Turismens främjande 550 .000 

42. Landskapsunderstöd för byggande av 
småbåtsharnnar 125 .000 

Huvudtitel 28. 

~~*=I~J~~~~~J~~~~~=~Q~Y~I~J~~~Q~~~ ~~*~~~*!!~ 

Allmänna byrån . 
- - - - -

02 . VÄGAR 16 .155.000 

77. Vägbyggnads- och vägförbättrings-
arbeten på fasta Åland (r) 3.900.000 

78. Vägbyggnads- och vägförbättrings-
arbeten i skärgården (r) 4.200.000 

1. Vägar och bankar 2. 300 .000 

2. Färjfästen 300.000 

1.600 .000 3 . Broar 

Tekniska byrån och sjötrafikbyrån . 
- - - - - - - -

04 . SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 15.360.000 

70 . Anskaffning av fartyg och färjor(r) 1 . 600 .000 

17 . FLYGTRAFIK I SKÄRGÅRDEN 150.000 

79. Flygfält (r) 150.000 

Utgifternas totalbelopp 178.042.279 

Marieharnn den 9 januari 1978. / 7 / ) 
På fin/ans,:Z?~s=gnar: 

120 

7.888.000 

4.500 .000 

3.038.500 
116 . 500 

16 .000 

1. 226.000 

'700.000 

175 .000 

16 . 205 .000 

3. 950 .000 

4 . 200.000 

15.410 .000 

1.650 .000 

155.000 

155 .000 
180 . 276. 896 

o;J9~~fe 
! enrik Gustafsson 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet:ordföranden }1attsson , viceordföranden Wiklöf samt 
ledamöterna OJof Jansson,Rodrnar Söderlund och Torvald Söderlund . 


