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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 5a/ 1988-89 med anledning av land- . 

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 

1989. 

Landstinget, som inte oförändrat omfattat finansutskottets betänkande nr 5/ 1988-

89 över landskapsstyrelsens förslag ti!l ordinarie årsstat för år 1989 har den 6 

januari 1989 begärt utskottets yttrande över de vidtagna ändringarna. 

Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

Detaljmotivering 

27 Ht. 

27.04.61 

UTGIFTER 

04. A VF ALLSHANTERIN G 

Stödjande av avfallshantering i skärgården 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget 

skulle utgå och att motiveringen i stället skulle få följande lydelse: 

"Landstinget finner det väsentligt att den av kommuner och privata 

skötta avfallshanteringen i gästhamnar och naturhamnar fortsatt mot 

ersättning med fördel kan övervakas av föreningen Folkhälsan på 

Åland". 

Finansutskottet har inte omfattat beslutet utan föreslår att motive

ringen får följande lydelse: 

"För att säkerställa en tillfredsställande avfallshantering förorsakad 

av turism och friluftsliv föreslås ett anslag om 75.000 mark fördelat 

enligt följande: 

1. bidrag för kostnader att omhänderta avfall vid gästhamnar i 

skärgården och glesbygd högst 80 procent 70.000 

2. bidrag åt föreningen Folkhälsan på Åland för åtgärder att förbätt

ra den avfallshantering som förorsakas av turismen och friluftsli-

vet i landskapet 5.000 

75.000 
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Minoriteten (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföranden 

Sundblom) omfattar landstingets beslut. 

22. VA TTENFÖRSÖRJNING OCH VA TTENV ÄRD 

Landskapets deltagande i vatten- och avloppsarbeten (R) 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget 

skulle utgå och att motiveringen får följande lydelse: 

"Anslaget avser deltagande i olika vatten- och avloppsprojekt, enligt 

vad landskapsstyrelsen närmare beslutar." 

Finansutskottet har beslutat omfatta landstingets beslut. Viceordfö

randen Sundblom har anmält avvikande åsikt efter som han vidblir 

utskottes tidigare beslut. 

02. VÄGAR 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten på fasta Aland (R) 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget 

skulle utgå och att motiveringen får följande lydelse: 

"Landstinget beslutar att dispositionsmedlen under momentet ökas 

med 300.000 mark att användas för projektering av bro Hällö-Isaksö 

men att inplaceringen i tiden för brobygget intas i den trafikplan som 

behandlas av landstinget våren 1989". 

Finansutskottet har beslutat vidbli utskottets tidigare beslut. Minori

teten (ordföranden Sven-Olof Lindfors och viceordföranden Sundblom) 

omfattar landstingets beslut. 

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (R) 

Landstinget har beslutat godkänna det i framställningen föreslagna 

anslaget och den därtill hörande motiveringen. 

Finansutskottet har beslutat vidbli utskottets tidigare beslut. Minori

teten (viceordföranden Sundblom och ledamoten Mattsson) omfattar 

landstingets beslut. 

04. SKÄRGÄRDSTRAFIKEN 

Upprätthållande av trafik i skärgården (F) 

Landstinget har beslutat att finansutskottets motivering till anslaget 

skulle ändras och därvid få följande lydelse: 
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"Anslaget under momentet föreslås även få användas för experiment 

med svävartrafik. Enligt de planer för detta som finansutskottet tagit 

del av skall Ålands utvecklingsaktiebolag utgöra plattform för projek

tet. Landstinget understryker att experimentverksamheten bör vara 

tidsbegränsad och inte få innebära någon förbindelse om fortsatt 

verksamhet förrän noggrann utvärdering skett och detaljplanering 

uppgjorts för eventuell framtida ordinarie svävartrafik. Därför bör 

landskapets engagemang i experimentverksamheten nu begränsas till 

tillfällig upphyrning". 

Finansutskottet omfattar landstingets beslut. Även minoriteten (leda

möterna Lindbom och Salmen) omfattar landstingets beslut dock med 

tillägget: 

"Kostnaden för experimentet bör inte överstiga 150.000 mark". 

Med hänvisning till det anförda får finansutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 6 januari 1989 

att Landstinget med anförda motive

ringar antar förslaget till ordinarie 

årsstat för landskapet Åland under år 

1989 med av landstinget omfattade 

ändringar samt bemyndigar landskaps

styrelsen att uppta för budgetens ge

nomförande erforderliga lån. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 


