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FINAWSUTSKOTTETS betänkande nr 6/1970-

71 med anledning av Ålands landskapsstyrel

ses framställning till Ålands landsting 

med förslag till inkomst- och utgiftsstat 

för landskapet Ålands enskilda medel under 

år 197 1. 

Med anledning av ovannämnda frarnställning 9 varöver landstinget 

inbegärt finansutskottets betänkande, f å r utskottet, som i ärendet 

hört lantråde t Martin Isaksson 9 12..ndskapskamreraren Henrik Gustafsso:n 9 

landskapsforstmästaren Bertel Lindroos 9 kolo:nisationsinspektören Jan 

Karlsson, ordföranden för landskape ts lärlingsnämnd Karl-Johan Edlund 9 

regionplanechefen Stig Svahnström och rektorn vid Ålands folkhögskola 

Sten-Erik Fagerlund 9 vördsamt anföra följ ande 

I an lednin g av framställningen har utskotte t besökt Ålands folkhög

skola. 
Utskottet har över i framställningen upptagna anslag för kulturella 

ändamål inhämta t kulturutskottets utlåtande 9 vilket fogats till betän

kandet som bilaga. 

X X X X X X 

I föreliggande förslag till ä rsstat för enskilda medel har före 

slagna utgifter balanserats med ett lån om 897. 500 mark. Även om hu

vuddelen av l åne t eller 500.000 mark är av genomgångsnatur innebär 

dock förverkligandet av budgetförslaget en betydande förhöjning av 

det enlig ·t: budgeten för 1970 till 301.653 mark uppgående l åne t. Ut

nyttj ande t av reserverade medel har hittills möjliggjort förverkli

gandet av de enskilda å rssta terna utan att l åneutvägen i verkligheten 

tillgrip.its. Även om ett s ådant tillvägagångssätt är motiverat har 

det · :dock sina faror däri 9 att be tydande räntekostnader plötsligt kBn 

uppstå 9 ifall 8n faktisk upplåning måste ske. Då möjligheterna till 

en inkomstökning synes vara begränsad för närvarande, har utskottet 

därför funnit skäl att åny.o upprepa kr avet på å terhå llsamhet i fråga 
om utgifterna. 

Förutom de und .3r de tal jmoti veringen nämnda ändringsförslagen har 

utskottet infört E:n konsekvent rubricering av direktionernas arvoden 

och resekos_tnad ser::.~ ä ttning i överensstämmelse med motsvarande rubri
cering i ordinarie ä rsstaten. 

Detaljmotivering. 
------------------·------- ---------

I N K 0 M S T E R. 
I·.., 
~ Arrendeavgif tE..T. 

Frågan om fortsatt utarrendering av bland andra Haga gård ä r 

t ·I 
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enligt vad utskottet inhämtat under beredning i den kommit

te, som utarbetade förslag till under år 1970 ingångna 

arrendeavtal. För att undvika ett föregripande av resulta

tet av komrni tteberedningen har utskottet i. detta skede 

icke upptagit frå gan till prövning. Fastställandet av 

arrendevillkoren som s å dana kan dessutom betraktas som en 

förvaltningsåtgärd. 

:för§Ei) .. jning av viss <:_t :fastigheter_ och byggnad~ 
Då förevarande anslag avser enbart köpeskillingen för det 

områ de av Pehrsbergs lägenhet, som landstinget på grund 

av en särskild framställning beslutat överlåta till Fin

ströms kommun för 36 .000 mark, föreslås att anslaget upp

tas till detta belopp. 

Finansieringslån. 

Utskottets förslag t i ll ändringar av framställningen inne
bä r t otalt sett en minskning av inkomstsidan. För den 

skull föreslås budgete n ba lanserad genom en sänkning av 

detta anslag. 

U T G I F T E R. 

1 Ht.II:2. Till landskapsstyre=h§_ens disposition. (r-f). 
Då största delen av anslaget under detta moment enligt 

gällande landskapsla g om jakt ( 10/65) skall utbetalas 

till jaktvårdsföreningarna som bidrag för jaktvårdsåt

gärder, borde landskapsstyrelsen enligt utskottets åsikt 

närmare undersöka, om det icke vore ändamålsenligt att in

föra ett särskilt moment för detta anslag. 

1 Ht.III:5. Investeringar i egengom0rna (f). 
:E'ör grundförbä ttringsarbeten på Grelsby gårds ladugård 

föresl å s uppt~gandet av ett anslag om 40.000 mark. På 

grund av rådande svå righeter att få arbetskraft till 

kreatursskötsel borde landskapsstyrelsen, innan förbätt

ringsarbetena påbörjas, noga utreda huruvida arrendatorn 

i framtiden kommer att hålla djur. 

LJit. III: 7 Insats i skärgårdsstj.Jtel~ 

Utskottet har i princip omfattat förslaget om bildar.det 

av en sammanslutning med ändamål att förvärva jordc;'.llråden 

och holmar samt att under särskilda betingelser upplåta 

dem till allmänhetens bruk. Det föreslagna anslaget :Jm 
1.000 mark_ skulle utgöra en grundplåt för sammanslut
ningen medan sarnmanslutnineene fo:rrn. doJ i:i e::iTe .och förvalt-
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ning ännu är under beredning. Förutom de områden samman

slutningen förvärvar i eget namn kunde måhända landskaps

styre lsen överväga mö jligheterna att genom arrende stäl-

la vissa områden till dess förfogande. Detta gäller även 

områ den, som inlösts med medel upptagna under 1 Ht.III:6. 

Utskottet förväntar sig att landstinget skall få taga slut

lig ställning till detaljfrågorna senast under höstsessio

nen 1971. 

~rhåll av byggnadeJ'.:'_ och gårds12lan. 
Utskottet omfattar förslaget om införandet av två-åriga 

vinterkurser vid folkhögskolan. Däremot har utskottet icke 

ansett sig kunna godkänna planerna på att elevrum förl ä gges 

till m1dra våningen av kavaljersflygeln dels på grund av 

brandfaran och dels på grund av att byggnaden är i ett så

da-nt skick att de föreslagna underhållsarbetena icke kan 

anses ändamålsenliga. För att på första årskursen bibehålla 

tilltänkta aYl talet elever jämsides med en andra årskurs fö

reslår utskottet därför att lai1dskapsstyrelsen skulle utreda 

andra utvägar för en ökning av internatspla tserna. Anslaget 

föreslås förbli oförändrat för att kunna disponeras för 

eventuellt andra lösnj_ngar. 

2 Ht.I:l4 . Avskrivningar (f)~ 
Enligt uppgift av landskapskamreraren upptas avskrivning a r 

i de statliga boksluten endast beträffande de affärsdrivan

de verken och statens jord- och skogslägenheter. I landska

pets enskilda bokslut har anslag för avskrivningar av bok

föringstekniska skä l ännu icke upptagits. 

Då förvarande. anslag icke påverkar bidraget ur ordinarie 

medel för skolans verksamhet, samt på grund av de bokfö

ringstekniska svårJ.gheterna har utskottet ansett att ansla

get kunde utgå· samtidigt som lai1dskapsstyrelsen borde utreda 

avskri vningsfrågan i hela dess vidd. Då denna utredning ä r 

slutförd och om lanc1skapsstyrelsen finner det ända.'Ilålsen

ligt skulle sedan avskri vningsmoment upptas för alla de 
egendomar och institutioner, där - avskrivningar synes påkal~ 

lade. Därvid bör naturligtvis vedertagna kamerala bokförings

regler iakttagas . 
.?_Ht.IV:4. Lär~ingsnämnd. 

För nä rvarande finnes i landskapet fyra inregistrerade lär

lingar inom grafiska branschen. Lärlingsutbildningen har s å 
ledes ännu icke fått någon större omfattning och en av or

sel-cerna därtill är måhända bristen på information såväl 

l 
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bla11c1 företagarna som bland ungdo men. Ans t ällandet av en 

utbildningsinspektör på deltid f ör att bl.a. ägna sig åt 

s å d an informationsverksamhet k01m11e r otvivelaktigt att be

främja denna forin av yrke sutbildning. 

3 Ht.II:2. Bosta dslå n. 

3 Ht.III. 

5 Ht.II. 

I s yf t e a tt förbä ttra bostadskredi tmöjligheterna i land

skapet ha r landskapsstyrelsen föreslagit att landskapet 

skulle inträda på kre di tmarknaden genom att upplå na me

del och dä refter å terutlåna dessa för bostadsbyggande. 

Så som motiv h ä rför cmför landskapsstyrelsen att landskapet 

skulle ha större möjligheter att upplå na nödiga medel på 

den utomå ländska kreditnarkna den ä n enskilda personer. 

Under förutsättning a tt landskapet genom detta förfarande 

icke ytterligare belastar den redan nu svåra kredi tsi tua

tionen i landskapet~ har utskottet beslutat omfatta f ör
slage t. 

/J.n\r!-i.:i:i<1ning en av L~111cl_~ _12_c:m12ingau t o~na tf ör enin gs avknstn i n F-; . 
Utskottet har för sj_n del godkänt förslaget till förd el -

ning av understödsanslag en ur penningautomatmedlen. Den 

under beredning förevarande landskap sförordningen borde 

i skyndsam ordning utfä rdas av landskapsstyrelsen. 

Ro~~onplanering. 

Utskottet har tagit del av det under föregående år påbörja

de regionplanearbetet. Planeringsrå dets verksamhetsplan 

f ö r å r 1971 bifogas betä nkandet som bilaga. Planeringsche 

fen har för utskottet uppgivit att informationen om plan e

ringsarbetet icke kunna t givas i nödig utsträckning bl.a. 

på grund av knappa personalresurser. För att motverka miss

förstå nd rörande och mo tvilja mot planeringen- är det också 

enli g t utskottets uppfattning betydelsefullt att s å mång a 

som möj ligt 1 ett ti digt skede f å r kännedom om plan erings

l\. tgärderna. Endast d f:irigenom kan ett förtroendefullt f ör 

h å llande uppstå mellan planernrna och allmänheten. :Det 

vore därför av särskild vikt att planeringschefen icke be

lastas me d andra än :för plan eringen nödiga uppgifter . 

Med h änvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 9 

a tt Iiand stinge t måtte antaga l andskap s-

styrel sen s för s l ag till inkoms t- och utgi fts

stat för l andskapet Ålands enskilda medel un

der å r 1971 med följande ändringar samt be

myndigo. landskapsstyrelsen att upptaga för 

budgeten s förverkligande erforderliga l å n. 

11 
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I N K 0 M S T E R. 
l andskap sstyrel s ens finansutskottets 

förslag förslag 

V. Övri ga inkooster. 

2. Försä ljning av vissa fas

tigheter och byggnader 

6. Fj_nansieringslån 

42.000 

897.508 

Summa V kap . 1 . 065.508 1.052. 598 

Summa ink omster mk 3. 756.218 

890.508 

3.743.2~8 
======================================================= 

U T G I F T E R. 

~=~~~g~~~~1~~=~~~~~~~~~~~~~;=g2g 
g~1g~~g~~~~~~~~~~~ 

8. Di rektionsarvoden och resor 
( f örslagsanslag) 

13. Till landskapsstyrelsens dis

position för skolan 

114. .Avskriv~ing§tr ( förslagsanslEl,_g) 

1.400 

2.200 

13.000 
ll· .A...r1skaffande av inventarier till 

Alands folkh ögskola 19 . 900 

Summa I kap _. 246.220 2·33.220 

II. Ålands handelsskola. 
1. .Avlöningar: 

direktions arvoden och resor 1 . 980 

Surmrn 2 Huvudtit eln 524. 239 _5 11.:n.2 

1.400 

2.200 

+ - ) 

19.900 

1.980 

I 

I 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordf" 
Q, 

randen Harry Lindfors samt ledamöterna Bertel Söderlund, Georg 
Wideman och Runar Wilen. 
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1970-1971. 

1. J?akgrund 

1.1 Tidigare utredningsverksaohet. 

1. 2 Allmänna utvecklingstendense:r. 

1. 3 Målsättnh1gen för stomplon. 

2. J?i.edovisninE_=-2_2]J._~s.:t~llni:e..gst~g,§l}SL~.12 

2 .1 Natur a) geografisks. fci:Lb.8.lJJ::JcL.:c 

2.2 Ägorättsförhål
landen 

2. 3 Befolkning 

2.4 Bosättning 

2. 5 Näringarn2. 

b) geologiska förhållanden 

c) naturvård. 

a) landskapet 

b) kornrnuner och försaro.lir1gar 

c) enskilda 

a) folkmängd 

b) befolkningsstruktur 

c) yrkesfö:l'.'delning 

a) bostadsbestånd 

b) boendeförhållanclEC;n 

c) lokalisering av tätbeoygg·2lsc~.i 

a) jord- och skogsb:r'uk r:;c:.mt f.:'.;-:::h:; 

b ) tur i Sll1 

c) indust:r·i 

d) sjö:f2rt 

e) hanG.el 

f) tjänster 

2. 6 Trafik a) mark-· 

b) vatten-

c) luft-trafik 

2.7 Teknisk service a) vatten 

b) avlopp 

c) avfall 

d) kraft 
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2.8 Samhällsstruktur a) administrativ indelning 

2.9 Rekreation 

2.10 Skyddsområden 

2.11 Sammandrag 

3. J?l:,c:i,neE.§1~ g(~_!LOJE%~1=:~~Jd~ 

3.1 Utbyggnadsetapper 

3.2 Finansiering. 

b) konmunal indelning 

c) kulturella verksamheter 

d) sociala verksamheter 

a) naturtillgångar 

b) naturskydd 

c) kulturhistoriska skyddsobjekt 


