
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKAl~E 
Budget för landskapet Åland år 1999 

1998-99 

SAMMANFATTNING 

La11dskapsstyrelsens förslag 

nr3 
FRnr2 

FMnr 1-43 

Landskapsstyrelsen föreslår att för landskapet Åland antas en budget för år 1998 

uppgående till 1 227 424 000 mark. 

Motionerna 
I anslutning till budgeten har 43 finansmotioner inlämnats. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att budgeten godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna och 

att finansmotionerna nr 1-4, 6-23, 25-26, 28-32, 34-41 samt 43 förkastas. Bland 

ändringarna kan nämnas upptagande av anslag för informationskampanj mot kvinnovåld, 

för understöd för 4/mbk Pommerns grundrenovering samt för inköp av läktare. Utskottet 

föreslår sänkning av anslaget för lån åt kommuner för inrättande av arbetsplatsområden 

och att anslaget för maskinhall vid Godby vägstation utgår. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
La.ndskapsstyrelsens ekonomiska politik 
I framställningen redogör landskapsstyrelsen för avsikten att under budgetåret göra en 

översyn av samtliga näringsstödsinstrument mot bakgrund av EU-kommissionens 

reviderade regionalstödsregler. Tyngdpunkten i detta arbete kommer enligt 

landskapsstyrelsen att ligga vid utvecklande av garantier, lån och räntestöd. 

Utskottet finner det angeläget att ~andskapsstyrelsens målsättning för översynen är ett 

differentierat näringsliv som är anpassat till åländska förutsättningar och förhållanden 
och som kan fungera på marknadsmässiga villkor. 

Det ä~ viktigt att landskapsstyrelsen söker argument för näringsstöd som är ändamålsenliga 

med tanke på våra särförhållanden, speciellt situationen på landsbygden och i skärgården 

bör beaktas. Målet för näringsstödet bör vara ett minskat beroende av ett fåtal branscher 

och cementering av existerande verksamhet bör inte vara ett självändamål. I stället bör ny 

och inilovativ verksamhet stödas och stimuleras iqte bara genom näringsstöd utan också 
. . . 

genom infrastrukturella satsningar t.ex. för snabb datakommunikation inom landskapet och 
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mellan landskapet och omvärlden. Även uppkomst och utveckling av småföretag i 

kunskapsbranschen bör få hög prioritet. Stödet bör därtill inriktas på verksamheter som 

på sikt har överlevnadsmöjligheter, som exempel kan inomjordbruk:ssektom nämnas bl.a. 

den ekologiska odlingen till vilken utskottet återkommer närmare i detaljmotiveringen. 

Budgeten och investeringarna 
Landskapsstyrelsen har efter att ha inbegärt anbud för hyra och drift av en allhall på Åland 

beslutat inleda förhandlingar med en av de två anbudsgivarna, Eckerö Allhall Ab. 

Utskottet anser att en infrastrukturell satsning av den aktuella storleksordningen måste ge 

draghjälp åt hela landskapet och därför placeras på en sådan plats där förutsättningarna är 

bäst. Av de aktuella platserna anser utSkottet att den mest ändamålsenliga är vid Bollhalla 

i Jomala. Landskapsstyrelsen bör därför enligt utskottets mening inleda förhandlingar med 

Ålands Allhall i syfte att förverkliga allhallsprojektet tillsammans med Jomala kommun så 

snart som möjligt. 

De medel som föreslås under moment 44 .10. 7 4 används för projektet varefter resterande 

medel upptas i tilläggsbudget eller i budgeten för år 2000 beroende på hur projektet 

fortskrider. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen tillser att juridiskt bindande 

garantier föreligger i fråga om den framtida driften av allhallen. 

Utskottets beslut om allhallens placering tillkom efter omröstning som utföll 3-2. Beslutet 

biträddes av viceordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Rothberg och Sjölund. 

Landskapsstyrelsen redogör i den allmänna motiveringen för avsikten att under året med 

i första hand kommunförbundet granska gällande regelverk i syfte att om möjligt förbättra 

styrningen av anläggningsprojek.i för att uppnå en jämnare sysselsättning inom 

byggnadsbranschen. Utskottet finner en sådan genomgång synnerligen angelägen och 

förutsätter att även landskapets egna satsningar innefattas i styrningen av projekten. 

Under rubriken "Övriga investeringar" anger landskapsstyrelsen att ett utökat stöd kan 

övervägas för kommunala investeringar som på ett påvisbart sätt även vänder sig till 

besöksnäringen. Utskottet finner det angeläget att landskapsstyrelsen utarbetar ett generellt 

regelverk för bedömningen av när en investering kan anses att "på ett påvisbart sätt" rikta 

sig till besöksnäringen. Syftet med ett sådant regelverk skulle vara att tillförsäkra 

kommunerna en jämlik behandling. 

Sjöfart 

Sjöfartspolitiken behandlas i lagtinget på basen av ett särskilt meddelande från 
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landskapsstyrelsen men utskottet önskar ändå här kort beröra frågan eftersom näringen 

utgör en basnäring av stor inkomstmässig betydelse för landskapet. 

Utskottet anser att målsättningen för landskapets sjöfartspolitik bör vara en fortsatt stark 

näring på Åland. Sjöfarten bör ses i ett helhetsperspektiv där kompetens, utbildning, 

säkerhetsfrågor och näringens bedrivande har en stark koppling till varandra. 

Verksamhetsförutsättllirrgarna inom sjöfarten varierar och enligt utskottets mening bör, de 

stmkturella problemen inom de olika grenarna lösas var för sig. Prioritet bör ges åt de 

akuta problem som delar av den konkurrensutsatta verksamheten är drabbad av, utskottet 

har här främst småtonnaget i åtanke. Liksom landskapsstyrelsen anser utskottet att 

nationella lösningar för sjöfartens problem i första hand bör sökas. Om ett övertagande av 

lagstiftningsbehörighet skall kunna bli aktuellt bör enligt utskottets mening en ingående 

utredning av särskilt de ekonomiska konsekvenserna först företas. 

Nya tjänster inom landskapsförvaltningen 
I budgeten föreslås att den totala personalen i heltid, eller deltid överstigande halvtid, 

under 1999 skall utgöra 1.646 personer mot 1.609 år 1998. Utskottet konstaterar att 

ökningen av personalstyrkan delvis är ett resultat av den rambudgetering som 

landskapsstyrelsen numera tillämpar. Ökningen är vidare till vissa delar föranledd av 

ändrad lagstiftning, som exempel kan nämnas lagstiftningen om försöksverksamhet med 

en yrkeshögskola. Även EU-inträdet har medfört behov av utökade personalresurser. 

I landskapsstyrelsens personalpolitiska program från december 1994 finns bestämmelser 

om regleringen av personalens antal och struktur. Enligt programmet bör personalbehovet 

fastställas genom planering där hänsyn tas till att arbetsförhållandena förändras samt till 

att behoven på olika ansvarsområden rättvist tillgodoses. En planering för utökning av 

personalen skall enligt programmet föregås av en grundlig undersökning av vilka 

omfördelningar av arbetsuppgifter eller andra rationaliseringar samt vilka 

arbetsmotiverande åtgärder som kan vidtas för att minska behovet av nyanställningar. 

Målet för personalplaneringen är att de uppgifter som åvilar landskapsförvaltningen skall 

kunna utföras ekonomiskt och effektivt med beaktande av såväl landskapets som 

personalens behov. Det är därtill viktigt att långsiktighet iakttas vid inrättande av nya 

tjänster. 

I det personalpolitiska programmet anges vidare att den som är anställd hos landskapet står 

antingen i ett tjänsteförhållande eller i ett arbetsavtalsförhållande till landskapet. Vid valet 

av anställningsförhållande skall bl.a. beaktas om det till arbetet hör att utöva offentlig 

makt. Om så är fallet bör det bli fråga om inrättande av tjänst i tjänstemannalagens 

bemärkelse, i annat fall om arbetsavtalsförhållande. Enligt utskottets mening är det viktigt 
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att på lång sikt tillse att dessa regler, om inte särskilda skäl kan anges, tillämpas 

konsekvent. 

Detaljmotivering 

39 Avd. 

39.98.-99 

41 Ht. 

41.05.01 

41.10.04 

INKOMSTER 

SKA'ITER OCH AVGIFTER AV SKATIENATUR, INKOMSTER AV 

LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

98. BUDGETÖVERSKOTT 

Föregående års överskott 

I ltl Folke Sjölunds finansmotion nr 43/1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget med 13 .485. 000 mark. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

UTGIFTER 

LAG TINGET 

05. LAGTINGETS KANSLI 
Verksamhetens ut~iftet (\TR) 

I ltl Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 1/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 300.000 mark för att anställa en tjänsteman vid lagtingets 

kansli för att bereda och följa EU-ärenden. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom ärendet är under beredning 

i lagtinget. Talmanskonferensen har den 23 november 1998 antagit principer 

för ett utvidgat mandat för självstyrelsepolitiska nämnden som föreslås 

handha bl.a. samråd i övergripande EU-ärenden. Talmanskonferensen beslöt 

samtidigt att ge kanslikommissionen i uppdrag att överväga hur nämndens 

behov av personalresurser kan tillgodoses. Utskottet finner det angeläget att 

ärendet framskrider i snabb ordning. 

10. LAGTINGETS ÖVRIGA UPPGIFTER 

Revisionsut~ifter (F) 

Landskapsstyrelsen föreslår att anslaget under momentet höjs från 140.000 

till 228.000. I motiveringen till 42.25. Revisionsbyrån anges att 
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revisionsbyrån från och med hösten 1998 till följd av meruppgifter inom 

intern revision, inte längre i samma utsträckning kunnat utföra 

utredningsuppdrag åt landskapsrevisorema. Landskapsrevisorerna har som 

en följd härav fått behov av ökade anslag för inköp av externa utredningar. 

Eftersom såväl det externa som interna revisionsarbetet enligt utskottets 

mening är av väsentlig betydelse är det angeläget att landskapsstyrelsen och 

revisorerna finner en fungerande modell för revisionsarbetet. 

LANDSKAPSSTYRELSEN 

25. REVISIONSBYRÅN 

Verksamhetens ut~ifter (YR) 

I ltl Olof Erlands m.fl.finansmotion nr 2/1998-99 föreslås att under 

momentet upptas ett anslag om 75.000 mark för utvärdering av reformen 

av landskapsförvaltningen. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom reformen av 

landskapsförvaltningen ännu inte är slutligt genomförd. 

30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 3/1998-99 föreslås att till 

kapitlets motivering fogas genusstatistik till uppräkningen av ÅSUB:s 

tyngdpunktsområden för statistikproduktion. 

Utskottet konstaterar att Ålands statistik- och utredningsbyrå i samarbete 

med jämställdhetsdelegationen för närvarande utarbetar en särskild 

statistikrapport om fördelningen mellan kvinnor och män på ett stort antal 

områden. Som exempel kan nämnas befolkning enligt ålder och språk, 

familjeförhållanden, sysselsättning enligt näringsgren och socioekonomisk 

ställning, utbildning, valdeltagande, hälsa samt barnomsorg. Genusstatistik 

betecknas inom statistiken inte som ett särskilt problemområde men enligt 

vad utskottet fått erfara utvecklar och integrerar ÅSUB också i övrigt i 

mån av möjlighet genusstatistiken i övrig statistik. Utskottet föreslår därför 

att motionen förkastas. 

Verksamhetens ut~ifier (YR) 

I ltl Olof Erlands m.fl. finansmotion nr 4/1998-99 föreslås att lagtinget 

under momentet inför följande motivering: ÅSUB utför på eget initiativ 

regelbundna, oberoende väljarundersökningar som håller högsta möjliga kvalitetsnivå. 
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Verksamheten vid byrån bedrivs i enlighet med landskapslagen om Ålands 

statistik- och utredningsbyrå (116/93) enligt vilken beslut om byråns 

verksamhet fattas av direktionen. Lagtinget bör således enligt utskottets 

mening inte fatta konkreta beslut om ÅSUB: s verksamhet. Utskottet 

föreslår därför att motionen förkastas. 

KANSLIA VDELNINGENS FÖR.V AL TNINGSOMRÅDE 

04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 

Yerksamhetens ut~ifter (YR) + 50.000 

I ltl Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 5/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 50. 000 mark för en annonskampanj i syfte att motverka 

våld mot kvinnor. 

Utskottet finner, i likhet med motionärerna, det angeläget att ökade resurser 

anslås för åtgärder i syfte att motverka det allvarliga och till stora delar 

dolda problemet med våld riktat mot kvinnor. Utskottet föreslår därför att 

motionen godkänns och att anslaget under momentet höjs med 50. 000 mark 

för en kampanj som riktar sig till myndigheter, skolor och övrig allmänhet. 

Kampanjen, som inte enbart behöver vara en annonskampanj, skulle utgöra 

en lokal motsvarighet till "Operation Kvinnofrid International". 

05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 6/1998-99 föreslås en ändring 

av motiveringen till kapitlet 43.05 Radio- och TV-verksamheten så att 

andra momentet på sidan 89 får följande lydelse: "Landskapsstyrelsen anser 

det även under år 1999 nödvändigt att tillföra medel åt Ålands radio och 

TVAb utöver influtna licensmedel för att ge bolaget möjlighet att uppfylla 

de kvalitetl)krav som ställs på verksamheten". Resten av momentet föreslås 

utgå. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men anser att landskapsstyrelsen 

inför nästa års budget bör utarbeta en plan för hur finansieringen av Ålands 

radio och TV Ab:s verksamhet långsiktigt skall ordnas samt hur bolagets 

oberoende ställning kan säkras. Enligt utskottets mening förefaller det 

ändamålsenligt att bolaget har ett eget ekonomiskt ansvar bl.a. i fråga om 

fastställande av licensavgifternas storlek eftersom bolaget ansvarar för 

programmens kvalitet gentemot konsumenterna. 
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25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 
Utskottet konstaterar att· åtgärder ·· som möjliggör för äldre och 

rörelsehindrade att'bo hemma i egen bostad höjer livskvaliteten samtidigt 

som samhällets kostnader blir lägre i jämförelse med en flyttning till 

stödboende eller institution. Utskottet anser därför· att landskapsstyrelsen 

bör stöda sådana satsrungar som underlättar för äldre och rörelsehindrade 

att bo hemma. 

Understöd för bostadsreparationer (R) 

I ltl Christian Beijars m.fl. finaruimotfon nr 7/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 200.000 mark avsett för byggnads- och 

installationskostnader för hissar. 

Utskottet hänvisar till motiveringen under 43.25 Främjande av 

bostadsproduktion och föreslår att motionen förkastas. 

Räntestöd för lån till 11roduktion av hyresbostäcier och för lån som i stället 

för bostadslån beyiijas för anskaffande av ägarbostad (F) 

I ltl Anne-Helena Sjöbloms m.tL firialismotion nr 8/1998-99 föreslås en 

ändrmg 'av motiveringen till anslaget så att låntagarens ränta är den samma 

i hela landskapet och uppgår till högst 2 procent för att trygga en skälig 

hyresnivå. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom landskapsstyrelsen prövat 

att räntenivån är skälig med beaktande av att nivån på lång sikt skall kunna 
hållas stabil. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 3-2. Beslutet 

biträddes av ordföranden Bengtz samt ledamöterna Gustafsson och 

Rothberg. 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 10/1998-99 föreslås en 

komplettering av motiveringarna till momentet så att vid byggande av 

specialbostäder beaktas en förhöjning av kostnaderna. 

Utskottet anser att motionens intentioner omfattas i motiveringen under 

43.25 Främjande av bostadsproduktionmen föreslår att motionen förkastas 

eftersom den tar sikte på det gamla bostadsstödssystemet. 

Räntestöd för renovering av flerfamiijshus 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 10/1998-99 föreslås en 

komplettering av motiveringarna till momentet. 



43.25.83 

43.30.04 

43.40.75 

- 8 -

Utskottet anser att motionens intentioner omfattas i motiveringen under 

43.25 Främjande av bostadsproduktion men föreslår att motionen förkastas 

eftersom den tar sikte på det gamla bostadsstödssystemet. 

Bostadslån (R) 

I ltl Barbro Sundbacks m.tl. finansmotion nr 10/1998-99 föreslås en 

komplettering av motiveringarna till momentet. 

Utskottet anser att motionens intentioner omfattas i motiveringen under 

43 .25 Främjande av bostadsproduktion men föreslår att motionen förkastas 

eftersom den tar sikte på det gamla bostadsstödssystemet. 

27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 
Utskottet har i tabellen i motiveringens inledning noterat att förslaget till 

utgifter för elsäkerhet och energi under år 1999 rätteligen skall vara 

6.305.000 mark och nettoutgifterna därför 6.200.000. 

30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 

Landskapsalaoncentralens drift (F) 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 9/1998-99 föreslås att anslaget 

under momentet sänks med 200. 000 mark i väntan på att en långsiktig 

lösning som omfattas av alla kommuner finns för alarmcentralens framtida 

organisation och verksamhet. 

Utskottet har fått erfara att kommunerna formellt inte beretts möjlighet att 

ta ställning till förslaget om inrättande av en tjänst som alarmmästare trots 

att frågan i allra högsta grad berör kommunerna. Saken har endast 

behandlats vid ett diskussionsmöte med kommunala representanter. 

Enligt utskottets mening bör landskapsstyrelsen inte ensidigt fatta beslut om 

ändring av alarmmästarens arbetstid eller om andra frågor som rör 

alarmcentralens verksamhet. Utskottet delar motionärernas åsikt att en 

långsiktig och hållbar lösning måste utarbetas i fråga om alarmcentralen 

innan de föreslagna åtgärderna vidtas. Enligt utskottets åsikt förutsätter 

detta att alarmcentralens operativa verksamhet handhas antingen av 

kommunerna eller av landskapet. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Ombyggnader ocb grundförbättringar (R) 

Utskottet har redan tidigare påpekat behovet av adekvat konferensutrustning 
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i lagtingshuset. Utskottet vill nu bl.a. med hänvisning till Finlands 

kommande ordförandeskap i EU och de möten som med anledning därav 

eventuellt kommer att förläggas till Åland, uppmana landskapsstyrelsen att 

uppgöra kostnadsberäkningar för en sådan utrustning för att därefter vid 

behov till lagtinget inkomma med begäran om tilläggsbudget. 

60. ÅLANDS POLISDISTRIKT 

Verksamhetens utgifter (VR} 

I ltl Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 11/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 50.000 mark för Ålands polisdistrikt för personalutbildning 

som inriktar sig på bemötande av misshandlade kvinnor. 

Personalutbildning för polisen ingår i anslaget om 500. 000 mark för inköp 

av tjänster. Utbildningen tar sikte på generella färdigheter att hantera olika 

fall av brott och krissituationer och någon specialutbildning som tar sikte 

på just bemötande av misshandlade kviru10r har inte vare sig genomförts 

eller planerats. 

Utskottet delar intentionerna i motionen och anser det mycket viktigt att 

misshandlade kvinnor får ett med ~e på situationen lämpligt bemötande 

hos polisen vilket kan förutsätta särskilda utbildningsinsatser. Utskottet 

föreslår dock att motionen förkastas eftersom utbildningen bör inrymmas 

inom det av landskapsstyrelsen föreslagna anslaget. Den kampanj som 

utskottet förordar under 43.04 Främjande av jämställdheten och som syftar 

till att motverka våld mot kvinnor tar också sikte på information till 

myndigheter såsom polisen. 

95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE 

UTGIFTER 

Utbildning. företagshälsovård. arbetarskydd och personalaktiviteter 

I ltl Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 12/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 20.000 mark för att upprätta personalbokslut. 

Utskottet omfattar intentionerna i motionen men har fått erfara att 

landskapsstyrelsen redan har tagit i bruk ett nytt datasystem för 

personaladministration vilket möjliggör uppgörande av ett s.k. 

personalbokslut. Personalbokslutet kan eventuellt ingå som bilaga till 

landskapsstyrelsens berättelse som redan i dag innehåller en del av de 

uppgifter som förutsätts ingå i ett personalbokslut. Utskottet föreslår därför 
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att motionen förkastas. 

Informatiousverksambet 

I ltl Olof Erlands m.fl. finansmotion nr 13/1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget med 50.000 mark för att initiera ett nyhetsbrev på alla 

Östersjöspråk. 

Utskottet anser att landskapsstyrelsen i första hand bör prioritera redan 

åtagna uppgifter och att frågan om ett nyhetsbrev i Östersjöområdet 

rätteligen bör behandlas i internationella sammanhang såsom inom ramen 

för Östersjösamarbetet. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas. 

FINANSA VDELNINGENS FÖR.V ALTNINGSOMRÅDE 

10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 

Infrastrukturella investeringar (R) 

I ltl Olof Erlands m.fl. finansmotion nr 14/1998-99 föreslås en 

komplettering av momentets motivering: "De så kallade allhallsprojekten 

och andra investeringar med lämplig lokalisering och betydande 

kringeffekter, särskilt under besöksnäringens lågsäsong, skall erbjudas 

likvärdig finansiering, dvs landskapet står för kapitalkostnaderna." 

Utskottet konstaterar att man enligt nu gällande principer skiljer mellan å 

ena sidan rent kommunala satsningar inom kommunernas 

verksamhetsområde och å andra sidan de två projekt, allhall och kultur- och 

kongresshus där landskapsstyrelsen förklarat sig villig att agera huvudman 

eftersom projekten anses ligga i hela landskapets intresse. De kommunala 

projekten förverkligas inom kommunernas verksamhetsområde och på 

kommunernas eget initiativ. I övrigt hänvisas till betänkandets allmänna 

motivering, "Budgeten och investeringarna". 

Utskottet föreslår därför att motionen förkastas. 

Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden (R)- 2.500.000 

Landskapsstyrelsen föreslår att 5.000.000 mark upptas för att utges som lån 

till kommuner som anskaffar mark och inrättar arbetsplatsområden. 

Utskottet anser inte att lån till kommuner för inrättande av 

arbetsplatsområden utgör en långsiktigt ändamålsenlig lösning och att de lån 

som beviljats av medel i årets budget inte till fullo har fått önskad effekt. 
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Utskottet föreslår därför att anslaget sänks med hälften eller 2,5 miljoner 

mark för att sedan lämpligen utgå ur följande års budget. 

SOCIAL- OCH MII..JÖA VDELNINGENS FÖRVALTNINGS

OMRÅDE 

Miljövård 

Enligt landskapslagen om renhållning (3/81) skall varje kommun ansvara 

för verkställigheten av renhållningsuppgifterna inom sitt område medan 

högsta ledningen och övervakningen av renhållningsverksamheten 

ankommer på landskapsstyrelsen. Enligt lagen skall kommunerna uppgöra 

planer för organiserandet och .utvecklandet av renhållningsverksamheten i 
kommunen. Planerna skall fastställas av landskapsstyrelsen som enligt lagen 

skall uppgöra en landskapsomfattande avfallsplan. 

Utskottet anser det angeläget att landskapslagen om renhållning efterlevs 

så det inte skall råda tvivel om ansvarsfördelningen mellan kommunerna 

och landskapet. Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen i snabb 

ordning fastställer den lagstadgade landskapsomfattande avfallsplanen 

vilken nu endast föreligger i preliminärt skick. Om det visar sig att 

kommunerna inte uppfyller lagens förpliktelser får landskapsstyrelsen vidta 

för ändamålet lämpliga åtgärder. 

10.ÖVRIGA SOCIALA UTGIFTER 
I ltl Christian Beijars m.fl. finansmotion nr 15/1998-99 föreslås upptagande 

av ett anslag om 100.000 mark på ett nytt moment "Ersättning till 

kommunerna för vård vid behandlingshem utom Åland" under kapitel 
45.10. 

I sitt betänkande över landskapsrevisorernas berättelse för år 1997 (nr 

2/1998-99) finner utskottet alkoholkonsumtionen bland ungdomarna särskilt 

oroande och anser det viktigt att resurser anslås för ändamålsenlig vård av 

ungdomar som är beroende av alkohol och andra berusningsmedel. 

Utskottet förväntar sig att landskapsstyrelsen tar upp frågan i förhandlmgar 

med kommunerna i syfte att finna en modell för ekonomisk utjämning och 
finansiering av rehabiliteringsverksamhet riktad till framför allt unga. 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnad.er för sodalvården (E) 
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I 1tl Lisbeth Erikssons m.fl. finansmotion nr 16/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 5.000.000 mark som en låglönepott att användas för att 

höja lönerna för låginkomsttagare och för nyanställningar inom 

socialvården. 

Utskottet delar intentionerna i motionen men anser att initiativet till en 

låglönesatsning och till nyanställningar bör komma från kommunernas sida 

och därefter upptas i förhandlingarna med landskapsstyrelsen om 

landskapsandelarna. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas. 

54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENV ÅRD 
verksamhetens utgifter (VR) 

I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion nr 17 /1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget med 300.000 mark för en utredning av jordbrukets omläggning till 

mer ekologiska odlingsmetoder och de miljövinster som en omläggning 

resulterar i. 

Utskottet hänvisar till motiveringen till kapitel 47. Näringsavdelningens 

förvaltningsområde och föreslår att motionen förkastas. 

56. AVFALLSHANTERING 

Erämjande av avfallshanteringen 
Under momentet föreslås ett anslag för stöd för en centraldeponi. 

Landskapsstyrelsen anger i budgeten att en gemensam avfallsstation i 
Haddnäs, Lemland fortfarande är aktuell. 

Utskottet har behandlat frågan om ansvarsfördelningen mellan kommunerna 

och landskapet för avfallshanteringen ovan under kapitel 45. Med anledning 

av att ansvaret enligt landskapslagen om renhållning primärt åligger 

kommunerna bör området i Haddnäs enligt utskottets mening reserveras i 
avvaktan på kommunernas beslut i frågan om en eventuell central deponi. 

70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Verksamhetens ut~ifter (VR) 

I ltl Erik Tudeers m.fl. finansmotion nr 18/1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget med 400.000 mark för utvecklande av krisvården. 

I ltl Christian Beijars m.fl. finansmotion nr 20/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 400.000 mark för upprätthållande av en krisjour. 
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Utskottet konstaterar att ledningsgruppen inom Ålands hälso- och sjukvård 

som bäst utreder hur en tillfredsställande krispsykiatrisk beredskap kan 

anordnas inom ramen för befintlig verksamhet. Utvärdering av tidigare 

försöksverksamhet med krisjour visar att underlaget är för litet för att det 

skall kunna anses motiverat med en dygnet runt verksamhet utöver den 

redan befintliga jourverksamheten inom ÅHS. Utskottet finner att den 

beredskap som nu planeras först bör genomföras och därefter utvärderas. 

Om den sedermera visar sig otillräcklig får saken på nytt tas till prövning. 

Utskottet föreslår att motionerna 18 och 20/1998-99 förkastas. 

I ltl Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 19/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 4.150.000 mark som en låglönepott för lönehöjningar, med 

700. 000 mark för försöksverksamhet med distriktsansvar inom 

primärvården och med 150.000 mark för att planera och igångsätta en 

krisjour. 

Vad gäller motionens första kläm finner utskottet motionens syfte gott men 

konstaterar att frågan är att hänföra till ÅHS:s ansvarsområde. Utskottet 

förutsätter att ÅHS, där samtliga lagtingsgrupper är representerade, tillser 

att de åtgärder som efterlyses i motionen vid behov vidtas. 

Utskottet ställer sig principiellt positivt till att det distriktsansvar inom 

primärvården som för närvarande planeras införs men före defmitivt beslut 

om distriktsansvar fattas bör ett pilotprojekt genomföras och utvärderas. 

Utskottet anser att medel inte kan upptas innan kostnaderna för det 

planerade pilotprojektet klarlagts. 

I. fråga om krisjoursverksamheten hänvisar utskottet till motiveringen ovan 

gällande finansmotion nr 18/1998-99. 

Utskottet föreslår att finansmotion nr 1911998-99 förkastas. 

UTBILDNINGS- OCH KUL TIJRA VDELNINGENS FÖRVALT

NINGSOMRÅDE 

Utskottet konstaterar att ett relativt stort antal av de nya tjänster som 

föreslås i budgeten återfinns inom utbildnings- och kulturavdelningen. De 

nya tjänsterna och de ökade kostnaderna är delvis resultat av en medveten 

politisk satsning på högre utbildning i landskapet exempelvis genom 

inrättande ,av försöksverksamhet med Ålands yrkeshögskola och av ett 
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sjösäkerhetscentrum. 

Enligt utskottets mening finns det dock skäl för landskapsstyrelsen att 

samtidigt som satsningen på den högre utbildningen genomförs, iaktta en 

viss återhållsamhet i fråga om utvecklingsplaner inom andra 

utbildningssektorer. Utskottet har här särskilt Ålands husmodersskola och 

Ålands folkhögskola i åtanke. Den nyligen genomförda reformen av 

gymnasialstadiet har enligt landskapsstyrelsen lett till att folkhögskolan 

måste söka nya uppgifter och skapa nya linjer medan det för 

husmodersskolans del utan närmare motivering i budgeten föreslås en 

utökning av antalet undervisnings grupper. 

Utskottet anser att det inte bör vara ett självändamål att upprätthålla eller 

införa ny verksamhet inom de befintliga utbildningsinstitutionerna. 

Utbildningen bör anpassas till samhällets behov och för att utrymme skall 

ges för utbildning på nya områden bör landskapsstyrelsen överväga om den 

befintliga utbildningen till alla delar är tidsenlig. 

För husmodersskolans del vill utskottet framhålla att skolans långsiktiga 

målsättning bör vara klarlagd innan verksamheten vid skolan utvidgas. En 

samordning med verksamhet inom övriga utbildningsinstitutioner är också 

önskvärd så att dubblering kan undvikas. Som exempel på områden där det 

finns risk för viss dubblering kan utskottet nämna turism och hantverk. 

05. FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING 
Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 21/1998-99 föreslås en 

höjning av anslaget med 200. 000 mark för kurser till seniorer under FN: s 

temaår för äldre samt för att tillgodose efterfrågan på datakurser särskilt på 

landsbygden och i skärgården. 

Utskottet konstaterar att landskapsandelen för medborgarinstituts 

driftskostnader även i år höjts och att beslut om kursutbud fattas av 

medborgarinstitutet som således själv prioriterar vilka kurser som skall 

hållas. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 

lligifier för Ålands kulturdelegation 

I ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. finansmotion nr 22/1998-99 föreslås en 

höjning av anslaget med 50.000 mark för en omorganisering av 
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kulturdelegatic:mens arbete så att mera tid kan användas för samordning och 

planering av kulturlivet på Åland. 

Lagtingets kulturutskott har i sitt betänkande nr 10/1997-98 över 

landskapsstyr~lsens förslag till kulturpoliti~kt program berört frågan om 

Ålands kulturdelegations arbetsuppgifter. Enligt vad kulturutskottet fick 

erfara är de budgetärenden som ankommer på kulturdelegationen till sin 

omfattning sådana att de i praktiken upptar en mycket stor del av 

kulturdelegationens verksamhet. Frågor om långsiktig utveckling av 

kulturlivet kan därför inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet och 

delegationen förefaller, enligt kulturutskottet, inte ha tillräcklig tid t.ex. för 

diskussioner om stödprinciper som inte gynnar slentriannmässig utdelning 

baserad på tidigare anslag. Enligt kulturutskottets mening vore det 

ändamålsenligt om landskapsstyrelsen företog en utvärdering av 

delegationens verksamhet och därvid ägnade denna frågeställning särskild 

uppmärksamhet. 

Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen i samråd med kulturdelegationen 

företar den av kulturutskottet och lagtinget efterlysta utvärdringen. 

Utskottet föreslår därför att motionen förkastas. 

Understöd till Ålands emi2rantinstitut r. f. + 117. 000 

Med hänvisning till motiveringen under 46.30.20 föreslår utskottet ett nytt 
moment för understöd till Ålands emigrantinstitut under vilket 117 .000 

mark anslås. Liksom landskapsstyrelsen anser utskottet att arrangemanget 

bör vara ettårigt. 

13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 

Yerksamhetsuru:lerstöd till föreningar och orianisationer samt övriA! 

kulturell verksamhet 
I ltl Viveka Erikssons m.tl. finansmotion nr 23/1998-99 föreslås en höjning 

med 20.000 mark för att inleda arbetet med ett konsthistoriskt bildverk. 

Utskottet finner iden intressant men konstaterar att anslag för ändamålet 

kan inrymmas inom det i förhållande till föregående år förhöjda anslaget 

om kulturdelegationen så prioriterar. Utskottet föreslår därför att motionen 

förkastas. 

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll + 300.000 
I 1t1 Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 24/1998-99 föreslås 



46.13.54 

- 16 -

upptagande av ett anslag om 300. 000 mark under momentet. I 

framställningen föreslås momentet utgå. 

Utskottet anser det angeläget att fyrmastade barken Pommern också i 

framtiden kan fungera som museifartyg och symbol för Mariehamn och 

Åland. Enligt utskottets mening bör landskapsstyrelsen i enlighet med 

hittillsvarande praxis delta med 86 procent av kostnaderna för fartygets 

grundrenovering och för att möjliggöra genomförande av den del av de 

återstående grundrenoveringarna som planerats för år 1999, föreslår 

utskottet att motionen godkänns. Beträffande principer för framtida 

fördelning av kostnader för löpande underhåll av fartyget bör enligt 

utskottets mening ett särskilt avtal träffas mellan staden och landskapet. 

Understöd för musikteater 

I ltl Folke Sjölunds m.fl. finansmotion nr 25/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 300.000 mark. 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 2611998-99 föreslås en 

höjning av anslaget med 500.000 mark för att säkra att musikteatern 

Katrina uppförs även sommaren 1999 och att en separat organisation byggs 

upp för att långsiktigt garantera och utveckla projektet. 

Utskottet anser att det vore värdefullt om musikteatern Katrina kunde 

tillförsäkras långsiktiga verksamhetsförutsättningar. Utskottet bedömer att 

möjligheterna för en uppsättning sommaren 1999 är små och föreslår 

därför att motionerna förkastas. 

Utskottet föreslår dock ingen sänkning av anslaget som delvis kan komma 

att behövas för planering av eventuella uppföranden under år 2000. En 

förutsättning för anslagets utnyttjande är att en organisation i fonn av en 

juridisk person bildas för musikteatern och kan agera mottagare av medel. 

Vidare delar utskottet landskapsstyrelsens uppfattning att en viss balans 

mellan sponsormedel, biljettintäkter och landskapsmedel bör föreligga i 

fråga om framtida uppsättningar. 

17. ALLMÄNNA UTGIFTER FÖR YRKESUTBILDNINGEN 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 27 /1998-99 föreslås att till 

kapitlets motivering fogas följande text: "Under året förbereds en övergång 

till användning av ekologiska produkter i elevbespisningen i landskapets 

skolor." 
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Utskottet anser det angeläget att möjligheten till avsättning för ekologiska 

produkter ökar i landskapet och anser att de bespisningar över vilka 

landskapsstyrelsen eller dess underlydande organ har beslutanderätt 

generellt bör övergå till användning av ekologiska produkter. Ett första steg 

i denna utveckling vore en övergång i elevbespisningarna i landskapets 

skolor. Utskottet föreslår därför att motionen skall godkännas även om 

skrivningen vore mer lämplig i den inledande allmänna motiveringen till 

kapitel 46. 

19. VUXENUTBILDNINGSENHETEN 

Läroavtalsutbildningen (VR) 

Landskapsstyrelsen föreslår att under momentet upptas anslag för inrättande 

av en tjänst som verksamhetsledare för läroavtalsutbildningen. Tjänsten 

skulle vara placerad under den nya vuxenutbildningsenheten. 

Utskottet finner inte landskapsstyrelsens förslag ändamålsenligt eftersom 

läroavtalsverksamheten bör ha en stark koppling till de skolor som berörs 

av läroavtalen. Därtill är utskottet ytterst tveksamt till om 

läroavtalsverksamheten är eller kan förväntas bli av en sådan omfattning att 

en heltidstjänst kan anses motiverad. Utskottet anser därför att 

landskapsstyrelsen bör överväga en alternativ lösning för 

läroavtalsverksamhetens ordnande. 

30. ÅLANDS HÖGSKOLA 

Verksamhetens ut!lifier (VR) -117.000 

I budgeten föreslås att det anställs en forskare/verksamhetsledare på deltid 

för emigrationsforskning och att arrangemanget skall gälla bara under år 

1999. 
' 

Utskottet flllller det inte ändamålsenligt att den föreslagna tillfälliga tjänsten 

inrättas vid Ålands högskola bl.a. med tanke på att forskaren delvis skall 

fungera som Ålands emigrantinstituts verksan1hetsledare. Utskottet föreslår 

därför att anslaget minskas med 117. 000 mark och att verksamheten i stället 

liksom för närvarande kan bedrivas med stöd som utskottet föreslår skall 

upptas under ett nytt moment 46.09.50 Understöd till Ålands 

emigrantinstitut r. f. 

34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 

Utskottet finner det angeläget att verksamheten vid musikinstitutet 

stabiliseras på den nivå i fråga om såväl kostnader som antal elever och 
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undervisningstimmar, som anges i landskapsstyrelsens budgetförslag. Om 
förändringar sker i förhållande till den angivna målsättningen, bör dessa 

såväl klart definieras som prövas. 

40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 

Driftsut11ifter för m. s. Utö (YR) 
Utskottet har erfarit att m.s. Utö med tiden bör ersättas av ett modernare 

och mer ändamålsenligt skolfartyg. För detta ändamål har behovet av 

ombyggnad av m.s. Kökar, som annars planeras gå till försäljning, 

klarlagts och en beräkning av kostnaderna för ombyggnaden har utförts. 

Utredningen och kostnadsberäkningen bör enligt utskottets mening noggrant 
bedömas samt jämföras med alternativa lösningar. 

60. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 

Yerksamhetens utgifter (YR) 

I ltl Viveka Erikssons m.tl. finansmotion nr 2811998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 20.000 mark för att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att 
planera och samordna den publika museiverksamheten i landskapet. 

Utskottet konstaterar att Ålands turistförbund tagit initiativ till ett samarbete 
med och mellan museerna i landskapet. Syftet är en samordning av 
bl.a.marknadsföring, öppethållningstider och biljettförsäljning genom ett 

s.k. museikort. Eftersom de åtgärder som efterlyses i motionen redan 
vidtagits föreslår utskottet att motionen förkastas. 

70. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 

Yerksambetens utgifter (VR) 

I ltl Erik Tudeers m.fl. finansmotion nr 29/1998-99 föreslås en sänkning 

av anslaget med 180.000 mark eftersom anslaget för arkeologisk 
verksamhet på Åland är flerfalt större än i riket och eftersom antalet 

tjänster är oproportionerligt stort i förhållande till folkmängden. 

Utskottet konstaterar att Åland är rikt på fornminnen och att den 
arkeologiska verksamheten är viktig med tanke på bl a turismen. Genom 

det s.k. 40-projektet har de museala sevärdheterna gjorts mer publika och 
intressanta för besökare vilket utskottet finner positivt. Utskottet 
konstaterar därtill att personalstyrkan för arkeologisk verksamhet de facto 
inte utökas eftersom den tillfälliga tjänst som nu inrättas tidigare 
upprätthållits genom sysselsättningsmedel. Utskottet föreslår därför att 
motionen förkastas. 
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80.LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 

Verksamhetens ut2ifier (YR) 

I ltl Viveka Erikssons m . .fl. finansmotion nr 30/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 50.000 mark för att försäkra kommande ålänningar tillgång 

till de bandupptagningar och annat material som finns om de åländska 

dialekterna. 

Utskottet finner att motionen tar upp ett angeläget funne men konstaterar att 

byrån redan prioriterat den verksamhet som kan bedrivas med den personal 

och de medel som står till buds. Utskottet föreslår därför att motionen 

förkastas. 

NÄRINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

Närings politik 
Primänräringarna 
I den inledande motiveringen till kapitlet redogör landskapsstyrelsen för att 

utvecklingen av den ekologiska odlingen och den integrerade produktionen 

fortsätter. Eftersom tillgången och efterfråg3:11 på ekologiska produkter inte 

är i balans bör extra åtgärder, enligt landskapsstyrelsen, sättas in. 

Landskapsstyrelsen tillsatte i april 1997 en arbetsgrupp med representanter 

för branschen och förvaltningen, vilken i augusti 1997 presenterade en 

rapport om utvecklingen av den ekologiska trädgårdsproduktionen på 

Åland. På begäran av landskapsstyrelsen inlämnade gruppen i november 

1997 en komplettering till rapporten. 

Utskottet stöder landskapsstyrelsens intentioner att utveckla den ekologiska 

produktionen i landskapet och anser att landskapsstyrelsen ·också på andra 

produktionsområden än trädgårdsodlingen, bör utveckla en strategi som 

klarlägger hur målsättningen skall förverkligas. För att få en helhetsbild bör 

ett sådant utvecklingsarbete integreras med arbetet med förnyelsen av EU

programmen så att de särskilda grupper som arbetar med 

målsättningsprogrammen även får till uppgift att överväga vilka stöd som 

behövs såväl nationellt som från EU. Särskilt övergångs stöden bör enligt 

utskottets mening granskas. 

Utskottet anser att den tilltänkta arbetsgiuppen för utvecklande av ekologisk 

husdjursproduktion bör utreda förutsättningarna och kostnaderna för en 

total omläggning av mjölk- och köttproduktionen i landskapet. Utredningen 
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bör således klargöra de struktur-, marknads- och produktionsmässiga 

konsekvenserna samt vilka resurser som behövs för en total övergång till 

ekologisk produktion. I enlighet med intentionerna i finansmotion nr 

17I1998-99 bör utredningen även klargöra vilka miljömässiga och 

ekonomiska inbesparingar en sådan omläggning på sikt skulle medföra i 

form av minskade kostnader för vattenvård. 

03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 

Närini:sstöd (R) 

I vtm Sune Erikssons m.fl. finansmotion nr 31/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 2.000.000 mark för att utges som stöd till företag som 

startar produktion av högtemperaturtorkat virke. 

Utskottet finner att nivån på anslaget är tillfredsställande med beaktande av 

att någon start av produktion av högtemperaturtorkat virke knappast blir 

aktuell i landskapet under 1999. Utskottet föreslår därför att motionen 

förkastas. 

07. TURISMEN 

Turismens främjande (R) 

I ltl Olof Erlands m.fl. finansmotion nr 32/1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget med 80.000 mark för att utreda ett experimentarium i anslutning 

till Sjöfartskvarteret i Mariehamn. 

Utskottet finner förslaget intressant men konstaterar att delegationen för 

Sjöfartskvarteret givit styrelsen för kvarteret i uppdrag att omarbeta 

utbyggnads- och verksarnhetsplanen i syfte att åstadkomma en långsiktigt 

hållbar målsättning för kvarterets utveckling. Frågan om ett eventuellt 

experimentarium hör enligt utskottets mening hemma i en sådan 

verksamhetsplanering. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas. 

Turismens främjande (R) + 1.000.000,

I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion nr 33/1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget med 1.000.000 mark för inköp av en transportabel 

läktarkonstruktion. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning om behovet av en flyttbar flexibel 

läktare i landskapet. En sådan läktare skulle komma till användning vid 

t.ex. sång- och musikevenemang, större teaterföreställningar samt olika 

idrottsarrangemang och skulle därmed gynna såväl turismen som 
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kulturlivet. Eftersom en anskaffning inför sommaren 1999 brådskar har 

utskottet valt att föreslå att under momentet upptas det i motionen 

föreslagna anslaget om 1.000.000 mark. Utskottet förutsätter dock att 

landskapsstyrelsen, innan beslut fattas om inköp, tillser att frågan om 

skötsel och uthyrning är löst på ett tillfredsställande sätt. 

15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 

Stöd för prQducentorganisatiouer och rådgivning 

I ltl Lisbeth Erikssons m.fl. finansmotion nr 34/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 150.000 mark för producentorganisationer och rådgivning 

för att Ålands producentförbund skall kunna genomföra en 

köttmärkningskampanj. 

I likhet med motionärena finner utskottet den pågående 

köttmärkningskampanjen positiv och konstaterar att kampanjen erhållit stöd 

ur 1998 års anslag under momentet. Utskottet föreslår att motionen 

förkastas eftersom dess intentioner kan förverkligas inom ramen för det av 

landskapsstyrelsen föreslagna anslaget. 

22. JAKT- OCH VILTVÅRD 

Bidrag för lijQrtdjursskador och utgifter för tillvarata~ande av fallvilt .(E) 

I ltl Erik Tudeers m.fl. finansmotion nr 35/1998-99 föreslås att anslaget 

utökas med 180.000 mark. 

Utskottet föreslår att motinen förkastas. 

24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Eöx:bättrande ay fiskeleder och fiskehamnar (R) 

I ltl Ronald Bomans m.fl.' finansmotion nr 36/1998-99 föreslås en höjning 

av anslaget med 650.000 mark för att möjliggöra grundreparationer av 

Korrviks fiskehamn. 

Utskottet anser det angeläget att Korrviks fiskehamn med det snaraste 

genomgår grundreparation · eftersom hamnen annars riskerar att bli 

oanvändbar. Hamnen är av stor betydelse för fisket eftersom den är en av 

de få hamnar i landet som är öppna året runt. Hamnen har med andra ord 

inte bara betydelse för fisket i Mariehamn och i övriga landskapet utan för 

fiskenäringen i hela landet. Detta var en av orsakerna till att hamnen då den 

byggdes finansierades med extraordinarie anslag. 
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Oenighet råder i fråga om tolkningen av avtalet mellan Mariehamns stad 

och landskapet om fördelning av kostnaderna för reparationer av Korrviks 

fiskehamn. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen med Mariehamns 

stad med det snaraste träffar en överenskommelse om 

kostnadsfördelningen. Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR 

Utvecklande av Grelsby kungsgård (R) 

I ltl Erik Tudeer m.fl.finansmotion nr 37 /1998-99 föreslås en sänkning av 

anslaget med 400.000 mark så att anslaget för rovdjurshägn utgår. 

Utskottet delar motionärenas uppfattning att planering av en golfbana vid 

Grelsby kungsgård bör ha första prioritet. Golfbanan bör därtill enligt 

utskottets mening hålla sådan standard att s.k Europa-tour tävlingar kan 

anordnas där. När golfbanan färdigställts kan frågan om anläggande av en 

rovdjursskog på nytt tas till prövning. Utskottet föreslår att motionen 

förkastas men att anslaget under momentet endast skall användas för 

planering av golfbana. 

TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

10. ÖVRIG TRAFIK 

Irrukrstöd för kollektivtrafik; 

I ltl Raija-Liisa Eklöws finansmotion nr 38/1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget med 250.000 mark för att ordna kollektivtrafik under kvällstid till 

landsbygden. 

Enligt landskapslagen om yrkesmässig trafik (33/76) hålls årligen ett 

tidtabellsmöte mellan landskapsstyrelsen och trafikidkarna till vilket även 

representanter för kommunerna inom trafikens verkningsområde kallas. 

Enligt utskottets mening är det kommunerna som har bästa tillgång till 

underlag för bedömning av behovet av t.ex. kvällsturer varför initiativ till 
ändring av tidtabellerna lämpligen bör komma från kommunerna. Utskottet 

föreslår att motionen förkastas. 

I ltl Olof Erlands m.fl. finansmotion nr 39/1998-99 föreslås en höjning av 

anslaget under momentet med 200.000 mark för utredning om den framtida 

kollektivtrafiken på Åland med beaktande av ny teknologi och miljökrav. 

Av motiveringen framgår att med ny teknik avses spårbunden trafik. 
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Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom en satsning på 

spårbunden trafik inte kan bedömas som försvarbar med beaktande av de 

mycket höga investeringskostnadema. 

I ltl Anne-Helena Sjöbloms m.fl.finansmotion nr 40/1998-99 föreslås en 

höjning av anslaget under momentet med 300.000 mark för utökad 

buss trafik. 

Utskottet anser att busstrafik till och från flygfältet och Långnäs hamn är 

ett åtagande som i första hand åvilar trafikidkarna,d.v.s. flygbolagen och 

rederierna, varför utskottet föreslår att motionen förkastas. 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 41/1998-99 föreslås en 

höjning av anslaget med 200.000 mark för att uppnå regional rättvisa 

mellan kommunerna i fråga om understödet till kollektivtrafiken. 

Utskottet konstaterar att praxis hittills varit sådan att stöd inte utgått för 

kollektivtrafik inom Mariehamns stad. Enligt utskottets mening bör 

landskapsstyrelsen se över principerna för beviljande av stöd och därvid 

överväga huruvida det av miljös.käl finns orsak att ändra dagens kriterier 

t.ex. Så att stöd kan beviljas för trafik som utgör en integrerad del av den 

totala kollektivtrafiken i landskapet. Utskottet föreslår att motionen 

förkastas. 

30. V ÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR 

Byggnadsirivesteringar (R) - 800.000 

I ltl Christian Beijars m.fl. finansmotion nr 42/1998-99 föreslås en 

sänkning av anslaget med 800.000 mark eftersom investeringar vid 

vägstationen l' Godby inte bör göras innan beslut om vägstationernas 

framtida öde fattats. 

Utskottet föreslår att motionen godkänns och att anslaget om 800.000 mark 

dras in i avvaktan på att landskapsstyrelsen tar ställning till det framtida 

antalet vägstationer och placeringen av dem. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 18 november 1998 inbegä1t finansutskottets yttrande över 
framställningen. 
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Motioner 
I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner: 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för lagtingets kansli, verksamhetens 

utgifter (41.05.01) med 300.000 mark för att anställa en tjänsteman för att bereda och följa 

EU-ärenden. (FM nr 1/1998-99). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om höjning av anslaget för revisionsbyrån, verksamhetens utgifter 

(42.25.01) med 75.000 mark för utvärdering av reformen av landskapsförvaltningen (FM nr 
2/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl: Om komplettering av motiveringen till kapitlet 42.30 Ålands 

statistik- och utredningsbyrå. (FM nr 3/1998-99). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om komplettering av motiveringen till moment 42.30.20 Ålands 

statistik- och utredningsbyrå, verksamhetens utgifter. (FM nr 4/1998-99). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för främjande av jämställdheten, 

verksamhetens utgifter (43.04.01) med 50.000 mark för en annonskampanj i syfte att 

motverka våld mot kvinnor. (FM nr 5/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om ändring av motiveringen till kapitlet 43.05 Radio- och TV

verksamhet. (FM nr 6/1998-99). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för bostadsreparationer 

(43.25.61) med 200.000 mark att utges för installationskostnader för hissar. (FM nr 711998-

99). 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om ändring av motiveringen till anslaget för räntestöd för 

lån till produktion av hyresbostäder och för lån som i stället för bostadslån beviljas för 

anskaffande av ägarbostad (43.25.67). (FM nr 8/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om sänkning av anslaget för landskapsalarmcentralens drift 

(43.30.04) med 200.000 mark. (FM nr 9/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om komplettering av motiveringarna till momenten 43.25.67, 

43.25.69 och 43.25.83. (FM m 10/1998-99). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för Ålands polisdistrikt, verksamhetens 

utgifter (43.60.20) med 50.000 mark för personalutbildning. (FM m 11/1998-99). 
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Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för utbildning, företagshälsovård, 

arbetarskydd och personalaktiviteter (43.95.06) med 20.000 mark för att upprätta 

personalbokslut. (FM nr 12/1998-99). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om höjning av anslaget för informationsverksamhet (43.95.07) med 

50.000 mark för ett nyhetsbrev på alla Östersjöspråk. (FM nr 13/1998-99). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om komplettering av motiveringen till moment 44.10.74 

Infrastrukturella satsningar. (FM nr 14/1998-99). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om upptagande av ett anslag om 100.000 mark på ett nytt moment 

Ersättning till kommunerna för vård vid behandlingshem utom Åland under kapitel 45.10. 

(FM nr 15/1998-99). 

Ltl Lisbeth Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för landskapsandel till kommunerna för 

driftskostnader för socialvården (45.15.30) med 5.000.000 mark för att höja lönerna för 

låginkomsttagare och för nyanställningar inom socialvården. (FM nr 16/1998-99). 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Om höjning av anslaget för vattenförsörjning och vattenvård, 

verksamhetens utgifter (45.54.01) med 300.000 mark för en utredning om omläggning till 

ekologiska odlingsmetoder. (FM nr 17 /1998-99). 

Ltl Erik Tudeer m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetens utgifter vid ÅHS 

(45.70.20) med 400.000 mark för utvecklande av krisvården. (FM nr 18/1998-99). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om , höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, 

verksamhetens utgifter (45.70.20) med 4.150.000 mark som en låglönepott för 

lönehöjningar, med 700.000 mark för försöksverksamhet med distriktsansvar inom 

primärvården och med 150.000 mark för att planera en krisjour. (FM nr 19/1998-99). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, 

verksamhetens utgifter ( 45. 70.20) med 400.000 mark för upprätthållande av en krisjour. (PM 

nr 2011998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om höjning av anslaget för landskapsandel för 

medborgarinstituts driftskostnader (46.05.51) med 200.000 mark för kurser under FN:s 

temaår för äldre och för datakurser. (FM nr 21/1998-99). 
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Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Om höjning av anslaget llir utgifter för Ålands kulturdelegation 

(46.09.04) med 50.000 mark för en omorganisering av kulturdelegationens arbete. (FM nr 

22/1998-99). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för verksamhetsunderstöd till föreningar 

och organisationer och övrig kulturell verksamhet (46.13.50) med 20.000 mark för att inleda 

arbetet med ett konsthistoriskt bildverk. (FM nr 23/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om upptagande av ett anslag om 300.000 mark under momentet 

för understöd för 4/mbk Pommems underhåll (46.13.53). (FM nr 24/1998-99). 

Ltl Folke Sjölund m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för musikteater (46.13.54) 

med 300.000 mark. (FM nr 25/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för musikteater (46.13.54) 

med 500.000 mark. (FM nr 26/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Om komplettering av motiveringen till kapitlet 46.17 Allmänna 

utgifter för yrkesutbildningen. (FM nr 27 /1998-99). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för museibyråns allmänna verksamhet, 

verksamhetens utgifter (46.60.20) med 20.000 mark för en arbetsgrupp för att planera och 

samordna museiverksamheten i landskapet. (FM nr 28/1998-99). 

Ltl Erik Tudeer m.fl.: Om sänkning av anslaget för arkeologisk verksamhet, verksamhetens 

utgifter (46.70.20) med 180.000 mark. (FM nr 29/1998-99). 

Ltl Viveka Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för landskapsarkivverksamheten, 

verksamhetens utgifter ( 46.80.20) med 50.000 mark för handupptagningar och annat material 

om de åländska dialekterna. (FM nr 30/1998-99). 

Vtm Sune Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för näringsstöd (47.03.49) med 2.000.000 

mark för att stöda produktion av högtemperaturtorkat virke. (FM nr 31/1998-99). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om höjning av anslaget för turismens främjande (47.07.40) med 

80.000 mark för utredning av ett experimentarium vid sjöfartskvarteret i Mariehamn. (FM 

nr 32/1998-99). 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Om höjning av anslaget för turismens främjande (47.07.40) med 

1.000.000 mark för inköp av en transportabel läktarkonstruktion. (FM nr 33/1998-99). 
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Ltl Lisbeth Eriksson m.fl.: Om höjning av anslaget för stöd för producentorganisationer och 

rådgivning (47.15.48) med 150.000 mark för en köttmärkningskampanj. (FM nr 34/1998-

99). 

Ltl Erik Tudeer m.fl.: Om höjning av anslaget för bidrag för hjortdjursskador och utgifter 

för tillvaratagande av fallvilt (47.22.40) med 180.000 mark. (FM nr 35/1998-99). 

Ltl Ronald Boman: Om höjning av anslaget för förbättrande av fiskeleder och fiskeharnnar 

(47.24.46) med 650.000 mark för grundreparationer av Korrviks fiskeharnn. (FM nr 

36/1998-99). 

Ltl Erik Tudeer m.fl.: Om sänkning av anslaget för utvecklande av Grelsby kungsgård 

(47.52.77) med 400.000 mark. (FM nr 37/1998-99). 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för kollektivtrafik 

(48.10.45) med 250.000 mark för anordnande av kollektivtrafik under kvällstid. (FM nr 

38/1998-99). 

Ltl Olof Erland m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för kollektivtrafik (48.10.45) 

med 200.000 mark för utredningar om den framtida kollektivtrafiken på Åland. (FM nr 

39/1998-99). 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl.: Om höjning av anslaget för understöd för kollektivtrafik 

( 48.10.45) med 300.000 mark för utökad busstrafik. (FM nr 40/1998-99). 

Ltl Barbro Sundback mfl.: Om höjning av anslaget för understöd till kollektivtrafik 

(48.10.45) med 200.000 mark för att uppnå regional rättvisa i fråga om understödet till 

kollektivtrafiken. (FM nr 41/1998-99). 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Om sänkning av anslaget för byggnadsinvesteringar (48.30.74) 

med 800.000 mark. (FM nr 42/1998-99). 

Ltl Folke Sjölund: Om höjning av anslaget Föregående års överskott (39.98.99) med 

13.485.000 mark. (FM nr 43/1998-99). 

Sakkunniga 

Utskottet har i ärendet hört talmannen Ragnar Erlandsson, lantrådet Roger Jansson, 

vicelantrådet Roger Nordlund, landskpasstyrelseledamöterna Gun Carlson, Anders 

Englund, Anders Eriksson, Bengt Häger och Harriet Lindeman, VD för Ålands 

redarförening r. f. Hans Ahlström, VD för Carl Rundberg Ah Bjarne Blomster, VD för 
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Ålands Skogsägarförbund Folke Engblom, finanschefen Dan E.Eriksson, personalchefen 

Jörgen Erlund, VD för Marstad FAB Monica Hansen, ordföranden för Katrina-gruppen 

Mikael Lagström, t. f. kanslichefen Peter Lindbäck, VD för Eckerö Allhall Ab Christer 

Lindman, planeringschefen Bjarne Lindström, VD för Ålands Kraftverk Ab Henning 

Lindström, VD för Ålands producentförbund Henry Lindström, internrevisorn Agneta 

Mannberg-Jansson, jämställdhetssekreteraren Vivan Nikula, VD för Lappobanken Torsten 

Nordberg, VD för Ålands turistförbund, Gunilla G.Nordlund, rektorn för Ålands 

sjömansskola Olav Remmer, VD för Ålands Radio och TV Ab Pia Rothberg-Olofsson, 

lektorn vid Ålands sjöfartsläroverk Ralph Salo, rektorn för Ålands yrkesskola Sture 

Skogberg, trädgårdsrådgivaren vid Landsbygdskonsult Åland Soile Vartiainen, 

representanten för u.b.v. Ålands Allhall Ab Edgar Vickström samt ombudsmannen för 

Utrikesfartens småtonnageförening r .f. Olof Widen. 

Närvarande 
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf, 

ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund samt ersättaren Siren (delvis). 

Reservation 
Ordföranden Bengtz, viceordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Sture Gustafsson 

och Folke Sjölund har fogat reservationer till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till 

budget för landskapet Åland under år 1999 med 

följande ändringar samt bemyndigar 

landskapsstyrelsen att uppta för budgetens 

förverkligande erforderliga lån, 

att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att 

ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av 

förvaltningen för INTERREG Il-programmet för 

skärgården medför samt 

att lagtinget måtte förkasta finansmotionerna nr 

1-4, 6-23, 25-26, 28-32, 34-41 samt 43/1998-

99. 
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INKOMSTER 

Avcielnini 34 

20. PENNINGAUTOMATM~DEL 

50. Avkastning av Ålands penningautomatförenings verksamhet 

Inkomsternas totalbelopp 

04. FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHET 

01. Verksamhetens utgifter (VR) 

UTGIFTER 

Huvudtitel 4.3 

Huvudtitel 44: 

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 

80. Lån åt kommuner för inrättande av arbetsplatsområden 

Huvudtitel 46 

Landskaps

styrelsens 

förslag 

Finans
utskottets 

förslag 

30.000.000 30.300.000 

30.000.000 30.300.000 

1.227.424.000 1.227. 724.000 

435.000 

435.000 

40.350.000 

5.000.000 

485.000 

485.000 

37.850.000 

2.500.000 

09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 1.930.000 2.047.000 

117.000 50. Understöd till Ålands emigrantinstitut r.f. 

13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 

53. Understöd för 4/mbk Pommems underhåll 

30. ALANDS HÖGSKOLA 

20. Verksamhetens utgifter (VR) 

Huvudtitel 47 

07. TURISMEN 

40. Turismens främjande (R) 

5.830.000 

4.557.000 

3.637.000 

8.250.000 

7.850.000 

6.130.000 

300.000 

4.440.000 

3.520.000 

9.250.000 

8.850.000 
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Huvudtitel 48 

30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR 

74. Byggnadsinvesteringar (R) 

Huvudtitel 49 

95. UTJÄMNINGSFOND 

90. Överföring till utjämningsfond 

Utgifternas totalbelopp 

Mariehamn den 11 december 1998 

Ordförande 

Sekreterare 

52.360.000 

1.000.000 

7.248.000 

7.248.000 

1.227 .424.000 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 

51.560.000 

200.000 

9.498.000 

9.498.000 

1.227. 724.000 



RESERVATION 

Med tanke på antalet bokningar till de hallar som finns på Åland, så har byggandet av en allhall 

en positiv· effekt' på besöksri.äringen. Vi anser att dessa effekter bör spridas över hela landskapet. 

En utlokalisering av hallen kommer· att gagna hela Åland. 

Vi kan darfor inte omfatta finansutskottets majoritets beslut om att landskapsstyrelsen bör inleda 

förhandlingar med u.b.v. Ålands Allhall Ab för att förverkliga allhallsprojektet på en tänkt tomt 

vid Bollhalla i Jomala ·invid stadsgränsen. Vi stöder fändskapsstyrelsens förslag om att 

förharidlingar bör inledas med Eckerö Allhall Ab. 

Som motiv för vårt ställningstagande anför vi följande motiveringar: 

Bolaget Eckerö Allhall Ab väckte den slumrande tanken på en allha11 i landskapet - utan 

bolagets agerande skulle troligen allhallsprojektet fortfarande vara vilande. 

Eckerö Allhall Ab har driften garanterad under 10 år, tillräckligt stor inköpt tomt och 

kommunalteknik~n ordnad. 

Eckerölinjen är delägare i Eckerö Allhall Ab. Eckerölinjen/ Ålandsresor, erfarna 

marknadsförare, kommer att sköta marknadsföringen av Eckerö Allhall. De har från tidigare 

stor erfarenhet av att ordna idrottsresor till landskapet. 

En allhall i Eckerö är en infrastrukturell satsning med tanke på besöksnäringen, samtidigt 

ger hallen betydande regionala ringverkningar i området. 

Av Ålands närregioner så har området Stockholm-Uppland den största 

upptagningspotentialen (fotbollslag, idrottsföreningar) för marknadsföring av hallen. 

En allhall i Eckerö torde gå att förverkliga för ca 30 miljoner mark. 

I Eckerö finns 800-1000 bäddplatser för besökare (med ett pris passande för 

idrottsgrupper). Den nuvarande beläggningstiden torde avsevärt förlängas vid en 

allhallsetablering. Det betyder att redan gjorda investeringar kan nyttjas på ett bättre sätt. 

På axeln Mariehamn-Godby finns redan Baltic Hallen, Vikingahallen och Godbyhallen för 

lokal idrottsutövning. 

I Mariehamn planerar landskapet att bygga ett kongress- och kulturhus för enligt nuvarande 

beräkning ca 7 5 miljoner mark. 
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Förverkligas KK-huset i Mariehamn så behövs bäddplatsema i regionen för den satsningen. 

Enligt vår åsikt bör en allhall förverkligas i Eckerö i enlighet med landskapsstyrelsens förslag. 

Finns det inte en tillräcklig politisk majoritet för Eckeröprojektet anser vi, med beaktande av alla 

centralt belägna befintliga hallar (Baltic hallen har nyligen inlett sin verksamhet), att man 

bör överväga om allhallsprojektet bör läggas vilande. Då finns det möjlighet att vinna erfarenhet 

av verksamheten i Baltic hallen samtidigt som det politiskt finns möjlighet att arbeta fram bredare 

politisk enighet om den totala investeringsstrategin med beaktande av målsättningen om en 

regionalt balanserad utveckling inom landskapet Åland med tanke på sysselsättning och boende. 

Av ovannämnd anledning reserverar vi oss mot finansutskottets betänkande i denna fråga. 

Mariehamn den 11 november 1998 

~nVÄ..~k, J 
Sture Gu{t;{s~~l ..... "'vv-



RESERVATION 

43.25 FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

43.25.67. Räntestöd för lån till produktion ay hyresbostäder och för lån som i 
stället för bostadslån beviljas för anskaffande av ägarbostad (F) 

Undertecknade har inte omfattat finansutskottets majoritets uppfattning när det 
gäller räntesättningen för det föreslagna räntestödet. 
Enligt vår uppfattning har landskapsstyrelsen när det gäller finansieringen av hyres
bostadsproduktionen byggt upp systemet med utgångspunkt i felaktiga premisser. 
Den viktigaste omständigheten när det gäller nybyggnationen av hyresbostäder är 
att se till att hyresnivån blir skälig. Det innebär att landskapets finansieringsstruktur 
för hyresbostadsproduktionen som utgångspunkt måste ha boendekostnaderna och 
hyrestagarnas betalningsförmåga. Med det som utgångspunkt bör stödsystemet byggas 
upp. När landskapets fisninsieringsformer byggs upp får den sociala dimensionen 
inte försummas. 
Landskapsstyrelsens förslag tar inte vederbörlig hänsyn till ovan anförda synpunkter. 
Därmed riskerar det av landskapsstyrelsen föreslagna systemet att inte få avsedd 
effekt när det gäller nyproduktionen av bostäder. 
Huvudkomponenterna i ett landskapsutformat finansieringssystem är räntenivån, 
lånetidens längd och amorteringstakt och -nivå. Dessa element hör organiskt ihop, 
och deras nivåer och lånetider bör således utformas med utgångspunkt från att nå 

en skälig hyresnivå. 
Därför bör låntagarens egna andel av räntan med nuvarande situation vara högst 2%. 

Vi vill uppmana landskapsstyrelsen att till lagtinget inkomma med ett nytt förslag till 
system för bostadsfinansiering med utgångspunkt i ovan anförda principer. 

Mariehamn den 14 december 1998 

,_~{;)(/ 
Folke S~;'-- " 





Lagtingsman Ronald Bomans ändringsförslag till finansutskottets betänkande 

nr 3 I 1998-99 under allmänna motiveringen på sidan tre under rubriken 

Budgeten och investeringarna ett tillägg med följande text . 

"Med beaktande av alla centralt belägna befintliga hallar (Baltic hallen har 

nyligen inlett sin verksamhet), bör landskapsstyrelsen överväga om 

allhallsprojektet bör läggas vilande. Då finns det möjlighet att vinna erfarenhet av 

verksamheten i Baltic hallen samtidigt som det politiskt finns möjlighet att arbeta 

fram bredare politisk enighet om den totala investeringsstrategin med beaktande 

av målsättningen om en regionalt balanserad utveckling inom landskapet Åland 
med tanke på sysselsättning och boende." 
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