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FINANSUTSKOTTETS BETANKANDE nr 6/1982-83 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till ordi

narie årsstat för landskapet Aland under år 

1983. 

Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, landskapsstyrelse
ledamöterna Gunnevi Nordman, Olof Salmen och Karl Sundblom, kanslichefen 
Gunnar Jansson, finanschefen,Ake Bamberg, ordföranden i konstnämnde :Maj

Britt Lind, överinspektören Holger östenson, regionplanechefen Gunda A

bonde-Weckström, socialchefen Bengt Linde, kurskoordinatorn/utbildnings
inspektören Casper Wrede,chefläkaren Peter Wahlberg, rektorn Brynolf 

Söderlund, skolinspektören Jan-Erik Akerfelt, jägmästaren Henrik Beckman, 

utbildningschefen Börje Karlsson, rektorn Bo Tikander, lektorn Karl-Johan 
Edlund, landskapsagronomen Göthe Larpes, jordbrukaren Erik Lindholm, rektorn 
Pehr-Olof Böckelman, skeppsredaren Alpo Mikkola, museiintendenten Göte 

Sundberg, byråchefen Ralf Johansson, näringschefen Tor Mattsson, bank
direktören ltm Knut Mattsson, t.f. utvecklingsplaneraren Veronica Johans

son, verkställande direktören Rolf Granlund, bostadslåneinspektören 
Antonio Johans, stadsdirektören Lars Lönnqvist, verkställande direktören 

Erling Gustafsson, byråchefen Jarl Lindqvist, överläkaren Marketta Nyman, 

utskottssekreteraren Göran Lindholm, fiskeriintendenten Carl Storå, före
ståndaren vid svinavelsstationen Anna-Lena Persson, landskapsveterinären 
Rolf Vennström, överingenjören Anders Lindholm, landstingssekreteraren 

Lars Ingmar Johansson och byråingenjören Göran Halmberg. 

Utskottet har till sitt förfogande haft de olika förvaltningsenheternas 
budgetäskanden, vilka utgjort grund vid utarbetandet av landskapsstyrel

sens framst5llning. I allmänhet har utskottet ansett det tillfyllest att 
såsom sakkunniga höra vid landskapets centrala ämbetsverk inom veder

börande område ansvarig föredragande, i första hand avdelningscheferna. 
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I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande 

finansmotioner: 

Antecknas till kännedom att till landstinget överlämnats: 

Ltm Erik Bergs m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 under 
28.02.78 anvisas 150.000 mk för påbörjande av projektering av vägförbindelse 
Torsholrna-Lappo i Brändö. (Mot.nr 25/1982-83). 

Ltl Mirjam Obergs m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
överförs 70.000 mark till ett nytt moment 22.05.09, Jämställdhetsdelegationen. 
(Mot.nr 26/1982-83). 

Ltm Rodrnar Söderlunds m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1983 under 28.02.78, anvisa 150.000 mark för projektering och kostnadssberäk
ning av väg över Seglinge, Kumlinge jäJnte tillhörande färjfäste. (Mot.nr 
27/1982-83). 

Ltl Mirjam Obergs m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
under 27.01.01 anslås 60.000 mark för inrättande av en tillfällig befatt
ning som jordbrukskonsulent med uppgift att vidareutveckla det alternativa 
jordbruket. (Mot.nr 28/1982-83). 

Ltm Ray Söderholms m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslås 15.000 mark som bidrag till Ålands Handelskammare för översättnings
verksamhet. (Mot.nr 29/1982-83). 

Ltm Ray Söderholms m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anvisas 30.000 mark som ersättning till skärgårdsflyg Ah.för rabatter be
viljade i samband med serviceföretags uppdrag i skärgården.(Mot.nr 30/1982-83). 

Vtm Roger Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie budgeten för 1983 
de under kapitlet Näringslivets främjande ingående momenten 27.02.40 Mark
nadsföringsstöd, 27.02.49 Produktionsstöd samt 27.02.83 Investeringslån måtte 
ökas med 50.000, 300.000 respektive 1.000.000 mark.(Mot.nr 31/1982-83). 

Vtm Roger Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget 27. 25'. 83 Amorteringslån för turismens .främjande ökas med 300. 000 
mark. (Mot.nr 32/1982-83). 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
under 26.27.30 p. 2 upptas ett tillägg om 20.poo mark som bidrag för skär
gårdsmuseets verksamhet. (Mot.nr 33/1982-83). 

Ltm Roald Karlssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget lillder 25.04.40 ökas från 30.000 mark til+ totalt 70.000 mark för 
arbetarnas semesterorganisationers verksamhet. (.tvbt.nr 34/1982-83). 

j. 



Ltm Roald Karlssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1983 under 27.25.42 upptas 100.000 mark för anskaffande av en flytbrygga 
till Bomarsund i Sund. (Mot.nr 35/1982-83). 

Ltm Elmer Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
under 28.02.78 anvisas 250.000 mark för projektering av bro över Ava ström 
samt förbindelse Torsholma-Lappo och Ava-Jurmo i Brändö. (~bt.nr 36/1982-83). 

Ltm Bjan1e Björklunds m.fl.finansrnotion om att i ordinarie årsstaten för 
1983 anslaget under 27.26.50 p. 21 ökas -med 20.000 mark för understöd av 
sångfesten "Skol.musik 83". (Mot .nr 37 /1982-83). 

Ltm Jan-Erik Lindfors;finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget 25. 10.01 ökas med 74.400 mark för anställande av en tillfällig 
specialsjukskötare vid anestesienheten samt av en tillfällig maskinskötare 
vid Alands centralsjukhus. (Mot.nr 38/1982-83). 

Ltrn Jan-Erik Lindfors~finansrnotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget under 25.10.70 ökas med 133.000 mark för anskaffning av inventarier 
till Alands centralsjukhus. (Mot.nr 39/1982-83). 

Ltrn Göran Hellings m.fl.finansrnotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 an
visas 2.000.000 mark som grundkapital för Alands självstyrelses 60-års
jubileurnsfond. (Mot.nr 40/1982-83). 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl,finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anvisas 60.000 mark för uirednihg av oljehamnens framtida lokalisering. (Mot. 
nr 41/1982-83). 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl.finansrnotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget under 26.11.74 ökas med 50.000 mark samt används för projektering 
av utryrmnen för Ålands hotell- och restaurangskola. (Mot.nr 42/1982-83). 

Ltrn Knut Mattssons. m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
- anvisas 3.800.000 mark som stöd för srnåtonnagerederierna. (Mot.nr 43/1982-83). 

Vtm K.-G.Fagerholrns finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 anslagetj 
under 26.27.50, understöd för Ålands Sång- och IIIllsikförbund, ökas med · 
30.000 mark. (Mot.nr 44/1982-83). 

Ltm Bert Häggblorns m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget under 23.21.83 för bostadslån ökas med 2.000.000 mark. (lvbt. nr 
45/1982-83). 

Ltrn Bert Häggblorns m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget under 27.25.83~ amorteringslån för turismens främjande ökas med 
300.000 mark. (Mot.nr 46/1982-83). 

Ltrn Bert Häggblorns.m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget under 26.26.51 p.4, merkostnader för idrottsutbyte ökas med 
20.000 mark. (Mot.nr 47/1982-83). 

Ltrn Georg Blomqvists m.fl,finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslås 5.000 mark för sjösättningsplatser för småbåtar i Långnäs och Svinö 
i Lumparland. (Mot.nr 48/1982-83). 

Ltrn Olof M. Janssons m.fl.finansrnotion om att i ordinarie årsstaten anslaget 
under 26.27.50 p. 21 ökas med 20.000 mark för utgivning av en inforrnations-
skrift om Aland. (Mot.nr 49/1982-83). · 

Ltm Olof M. Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1983 under 27.02.22 anslås 10.000 mark för utredning av möjligheten att 
starta tillverkning av bränslepellets. (.Mot.nr 50/1982-83). 

Ltrn Olof M. Janssons m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1983 under 28.02.77 anslås 150.000 mark för iståndsättning av vägen Gäd.d
viken-Skarpnåtö i Hammarland. (Mot.nr 51/1982-83). 

Ltrn Tage Bornans m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
under 26.27.56 upptas 100.000 mark för nordiskt kulturutbyte. (Mot.nr 
52/1982-83). 



-4-

Ltm Karl Janssons m.fl.finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
anslaget under 27.12.01 ökas med 30.000 mark för avlönande av en trädgårds
fältmästare vid Alands försöksstation. (Mot.nr 53/1982-83). 

Ltm Jan-Erik Lindfors' m.fl. finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 
1983 anslaget under 26.05.70 ökas med 2.700.000 mark som delanslag för 
maskinrumssimulator till Alands tekniska skola. (~1ot.nr 54/1982-83). 

Ltm Jan-Erik Lindfors finansmotion om att i ordinarie årsstaten för 1983 
under 26.05.74 anvisas 150.000 mark för planering av en tillbyggnad vid 
Alands tekniska skola. (~t.nr 55/1982-83). 

Ltm Rodmar Söderlunds finansmotion om att i ordinarie ärsstaten för 1983 
anslaget under 27.20.44 ökas med 100.000 mark för prisstöd för abborre. 
(~t.nr 56/1982-83). 

Ltm Jan-Erik Lindfors' finansmotion om att i enskilda medels årsstat för 
1983·anslaget under 24.10.50 ökas med 100.000 mark för att stödja åld
ringsvården på Aland genom utökat bidrag för Röda Kors-gårdens tillbyggnad. 
(Mot.nr 57/1982-83). 
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Allmänna motiveringen. 

Sysselsättnings- och näringspolitiska frågor~ 
Fnligt målsättningen för samhällsutvecklingen som lanQ:stip,get slagit fast 

är tryggandet av full sysselsättning för den åländska befolkningen ett 
av landskapets högst prioriterade mål. I en tid då arbetslöshetssiffrorna 

i: omvärlden stiger till oroväckande tal ställs allt större krav på 
att landskapets resurser används på ett målmedvetet och riktigt sätt för 

att full sysselsättning skall uppnås. Finansutskottet ser med oro på de 

rapporter som senaste höst konunit från arbetskraftsmyndighetern.a om en 

kärvare arbetsmarknad i landskapet. Den registrerade arbetslösheten är 

högre än vid något tillfälle under senaste decennium samtidigt som kon
junkturavmattningen lett till att tillräckligt antal lediga arbetsplatser 

inte står att uppbringa. 

Mot denna bakgrund hade finansutskottet väntat att den aktuella årsstaten 

skulle vara en utpräglad "sysselsättningsbudget". Fniigt utskottets för,.. 

menande uppfyller dock inte landskapsstyrelsens förslag fullt ut detta. 

Så sent som förra hösten bedömdes den åländska ekonomin som tillfrEdsstäl.,.. 
lande vilket~iYi.gd~gf~ att arbetsmarknadsproblemen inte ställts i förgrunden. 

0
:: "" ._. Det som utskottet framför.,.. 

allt saknar-~t<let förelagda förslaget är verkningsfulla åtgärder som kan 

vidtas omedelbart och som kan inplaceras i ett mera långsiktigt sammanhang. 

Speciell uppmärksamhet bör riktas mot sjöfarten som i dag står inför all
varliga problem. Ett större avbräck för sjöfarten skulle hota såväl syssel

sättningen som. landskapets.ekonomiskagrundvalar·som:helh,et. Sjöfarts

politiska frågor är att hänföra till rikets behörighetsområde medan land

skapet har ansvaret för sysselsättningen. Utskottets tolkning är att i 
den mån sjöfartens svåra läge är ett hot mot den fulla sysselsättningen i 
landskapet bör landskapsstyrelsen inskrida med åtgärder. Under ett nytt 
moment 27.05.62 har utskottet behandlat ett förslag om sysselsättningsstöd 

till småtonnaget som i dag är i en akut kris och föreslagit att ett an

slag om 3,8 milj. mark skall upptas i budgeten för detta ända.mål. Vad 

gäller småtonnagets långsiktiga kostnads- och konkurrensproblem har 
utskottet hemställt hos landskapsstyrelsen om att snarast uppta förhand.,.. 
lingar med riksmyndigheterna i syfte att få till stånd verkningsfulla 
åtgärder. 

Landskapsstyrelsen har begränsade möjligheter att använda sig av ekono,... 

misk-politiska medel för att bemöta sysselsättningsproblemen, De åt
gärder landskapsstyrelsen kan sätta in bereds huvudsakligen inom ramen 

för den ordinarie årsstaten, såsom beredskapsarbeten, egna byggnads,... 
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projekt, stöd till näringslivet samt utbildning i olika fonner. Utskottet 

vill därför erinra om det väsentliga i att ett samarbete mellan olika 

instanser för att bearbeta arbetsmarknadsfrågor korraner till stånd. För att 

långsiktiga aspekter bättre skall beaktas har finansutskottet redan tidi

gare i sitt betänkande nr 6/1981-82 efterlyst nännare kontakter mellan 

landskapsstyrelsen och planeringsorganen. 

Vattenförsörjningen. 

Vattenförsörjningen i landskapet har inte till alla delar kunnat ordnas 

på ett tillfredsställande sätt och kan i framtiden bli ett problem av 

stora mått. Erfarenheterna har visat att de råvattentäkter Alands Vatten 

utnyttjar inte utan omfattande restaurerings- och skyddsåtgärdeT kan bli 

godtagbara. För att trygga vattenförsörjningen bör landskapsstyrelsen 

låta verkställa en undersökning om att låta Alands Vatten ta andra rå

vattentäkter i bruk. Bland annat bör undersökas möjligheterna att an

sluta Alands Vatten .Ab till Bocknäs Vattens system. 

· fil.kraftförsörjningen. 

Alands Kraftverksaktiebolags verksamhet finansieras i dag med ett mycket 

litet eget kapital. I detta skede då kostnadskrävande investeringar förestår 

leder detta till att kraftverksaktiebolaget nödgas till stor upplåning av 

dyrt kapital. Detta drabbar de åländska konsumenterna genom ett högt el

strömspris. 

Landskapsstyrelsen deklaraerar sig i årsstatens allmänna motivering vara 

villig att tillskjuta bolaget kapital genom nyteckning av aktier. Detta 

är en åtgärd som utskottet finner helt nödvändig. Utskottet har funnit 

att det som bromsat nyteckningen är att Mariehanms stad, som äger SO % 
av aktierna, inte är villig att ändra på ägandeförhållandet. Finansut

skottet vill för sin del uppmana landskapsstyrelsen att ytterligare 

anstränga sig att uppnå en överenskorranelse mellan berörda parter som 

skulle medföra en kännbar förhöjning av bolagets aktiestock. 

Oljeförsörjningen. 

Arrendekontrakten för nuvarande oljelager mellan staden och oljedistri

butörerna utgår senast 1990. Mariehanms stad har uttalat att kontrakten 

inte korraner att förnyas. På initiativ av Mariehanms stad har landskapssty

relsen börjat undersöka frågan. 

Tänkbara lokaliseringar som nämnts är Möckelö, Gregersö, Svinö, Långnäs 

och Järsö. Ingen av de berörda kommunerna vill dock enligt utlåtanden ha 

hanm.en på sitt område. Planeringsrådet har för sin del uttalat sig för 
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Gregersö som det lämpligaste alternativet. 

Enligt utskottets mening bör landskapsstyrelsen aktivera sig ytter1igare 

i denna för hela landskapet så viktiga energif örsörjningsfråga och ta 
ansvar för att en lösning i ärendet snarast kan uppnås. 

14 Avd. 
14.01.03 

21 Ht. 

21.03.28 

22 Ht. 

22.03.21 

INKOMSTER 

01. AVRAKNINGS-·Oa-I FINANSIERINGSINKOMSTER 

Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning. 

De av utskottet på utgif tssidan föreslagna ändringarna har på 
inkomstsidan l.lllder detta moment justerats med beaktande härav. 

"UTGIFTER 

03. LANDSTINGETS OVRIGA UTGIFTER 

Dispositionsmedel. 
Under momentet äskas 125.000 mark för inköp av BTl.lllo Liljefors' 

målning "Havsörnar med byte" för placering i landstingshuset. 
Finansutskottet tillstyrker äskandet men önskar framhålla att 

målningen bör hängas så att allmänheten kan se den. 

03. PLANERINGSRADET orn PLANERINGSBYRAN 

Utredningar. 
Ltl Barbro Sl.llldbacks m.fl.finansmotion nr 41/1982-83. 

I finansmotionen föreslås 60.000 mark för utförande av utredning av 

oljehanmens framtida lokalisering. 

Utskottet,' som berör denna fråga även i allmänna motiveringen, 
förenar sig med motionens syfte att frågan om oljehanmens fram

tida placering bör få en lösning i brådskande ordning. Med tanke 
på att oljeförsörjningen är vital ur hela landskapets synvinkel 
anser utskottet att frågan är en angelägenhet för landskapssty
relsen. Under behandlingen av motionen har det dock framgått att 
frågan redan är l.lllder beredning. Utlåtanden har bl.a. givits 

från planeringsrådet och byggnads- och brandskyddsbyrån. Ut
skottet föreslår därför att motionen förkastas. 

Ltl Barbro Sl.llldback reserverar sig mot beslutet. 

'22 Ht. 04. EKONOMISKA RADET orn EKONOMISKA SEKRETARIATET 

22.04.21 Utredningar. 

Landskapsstyrelsen föreslår att 30.000 mark skall anslås för 
fortsatt arbete med regionalräkenskaperna. För övriga utred-



22 Ht. 

22.05.08 
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ningar reserveras enligt landskapsstyrelsens särskilda beslut 

35.000 mark. Utskottet föreslår en ornfoTIIllllering så att 30.000 
mark skall anslås för fortsatt arbete med regionalräkenskaperna 

och att 35.000 mark reserveras för övriga utredningar enligt av 

landskapsstyrelsen godkänd verksamhetsplan, vilken varit for

muleringen under tidigare år. 

OS. LANSKAPSSTYRELSENS OVRIGA UTGIFTER 

Kommitteer och sakktmniga (f). (- 40.000) 

.Anslaget justeras med hänvisning till att majoriteten ev.ordf. 

Rodmar Söderlund, ledamöt. Barbro Sundback och Torvald Söderlund) 

föreslår att 70.000 mark skall avsättas för järnställdhetsdele

gationen och överflyttas till ett nytt moment 25.04.08.För att 

motsvara behovet för övriga kommitteer och sakkunniga minskas 

dock beloppet med endast 40.000 mark. Minoriteten (Ordf. Rolf 

Carlson och ledamot. Elmer Jansson) anmäler avvikande åsikt med 

motiveringen att 40.000 mark borde avsättas för jfunställdhets

delegationen. 

23 Ht. 21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 

23.21.83 Bostadslån (r). ( + 1.000 .000} 

Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 45/1982~83. 

I finansmotionen föreslås att anslaget 23.21 .83 Bostadslån 

höjs med 2 milj. mark från 13 milj. mark till 15 milj.mark. 

Ar 1982.inlänmades till landskapsstyrelsen 115 ansökningar om 

enskilda lån fö~ uppförande av egnahem, grundreparation av bo
städer samt köp av lägenheter i bostadsaktiebolagshus. Av dessa 

ansökningar godkändes 80 och lån beviljades till ett belopp om 

9.000.000 mark. 

Samma år beviljades 3.700.000 mark i landskapslån för uppförande 

av 32 hyreslägenheter. Detta år har inlänmats ansökningar om Ian 
för uppförande av 60 hyreslägenheter vilket torde kräva ungefär 

7.000.000 mark för ett förverkligande . .Ansökningar om enskilda 

lån uppgår till c. 100 . 

.Ansökningarna har ännu inte behandlats av landskapsstyrelsen varför 

det slutliga anslagsbehovet för 1983 ännu inte kan bedömas. 

Utskottet har erfarit att landskapet upplever en brist på bostäder 
och att bostadsproduktionen av sysselsättningsskäl bör upprätt

hållas på-minst nuvarande nivå. För att motsvara penningvärdes

försämringen föreslår utskottet därför att finansmotionen nr 45 
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del vis godkänns så att momentet 23.21.83 höjs med 1.000.000 mark. 

Utskottet motser att landskapsstyrelsen inkommer med förslag till 

tilläggsanslag i den mån upptaget anslag inte räcker för att be

vilja sökandena berättigade lån. 

25 Ht. 04. OVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 

24. 04. 08 Jämställdhetsdelegationen. (Momentet nytt) . ( + 70. 000) 

Ltl Mirjam Obergs m.fl. finansmotion nr 26/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att 70.000 mark överförs från moment 

22.05.08 till ett nytt moment 22.05.09 Jämställdhetsdelegationen. 

I normala fall finansieras landskapets kommitteer via moment 

22.05.08 Kommitteer och sakkunniga. Det i finansmotionen aktua

liserade förslaget att ge jämställdhetsdelegationen ett eget 

moment skulle innebära att dess status höjs och förutsättningarna 

att disponera ett förutbestämt anslag förbättras. 

Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat omfatta finans

motionen och att ett nytt moment 25.04.08 Jämställdhetsdelega

tionen införs. Utskottet beslöt hänföra delegationen till social

och hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde med hänvisning 

till att j ämställdhetsfrågor åligger denna avdelning. 

Majoriteten, (v.ordf. Rodmar Söderlund, ledarnät. Barbro Sundback 

och Torvald Söderlund) stödde sin åsikt på att Jämställdhetsdele

gationens arbetsmöjligheter skulle kringskäras utan ett eget 

anslag. Att ge jämställdhetsdelegationen en särställning jämfört 

med övriga_delegationer motiveras främst av att reell jämställd

het kan endast skapas genom att ge det sämst ställda könet en 

positiv särbehandling under en övergångsperiod. Dess verksamhet 

kan inte bli effektiv om den måste ansöka om medel för varje sak 

den bör göra vilket också troligen är hämmande på arbetsglädjen. 

Minoriteten (ordf. Rolf Carlson och ledamot.Elmer Jansson) framhöll 

att jämställdhetsdelegationen bör behandlas likvärdigt med andra 

delegationer och kommitteer. 

25.04.40 Landskapsunderstöd för arbetarnas semesterorganisationers verk

samhet (r). (+ 40.000). 

Ltm Roald Karlssons m.fl. finansmotion nr 34/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att under moment 25.04.40 skall upptas 

70.000 mark mot av landskapsstyrelsen föreslagna 30.000 mark. 

Arbetarnas semesterorganisation vars utgifter till stor del f inan

sieras genom landskapsunderstöd har utvecklat sin verksamhet bl.a. 
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genom uppförande av semesteranläggningar. 

Utskottet har konstaterat att motsvarande anslag höjts och är 

proportionellt högre i riksbudgeten. De åländska semesterorga

nisationerna bör enligt utskottets mening ha rätt till sannna 

stöd som organisationerna i riket. Utskottet föreslår därför 

att motionen godkänns och att momentet höjs med 40.000 mark. 

25 Ht. 10. Al.ANDS CENTRALSJUKHUS 
25. 10. 01 Avlöningar (f) . _ _( + 36. 900) 

Ltm Jan-Erik Lindfors ~ m.fl. finansmotion nr 38/1982-83: . 

Finansmotionen upptar ett förslag att momentet skulle utökas 

med 74.400 mark för att möjliggöra anställande av en tillfällig 

specialsjukskötare för smärtfri förlossning till anestesienheten 

(36.900 mark) och anställande av en tillfällig maskinskötare 

(37.500 mark). 

I enlighet med landstingets beslut har vid anestesienheten under 

1982 anställts en specialsjukskötare för smärtfri förlossning. 

Emellertid fungerar denna verksamhet inte tillfredsställande på 

grund av avsaknaden av tillräckligt antal specialutbildad personal. 

Med hjälp av den befattning som finns idag är det möjligt att 

erbjuda smärtfri förlossning endast under tiden 8.30-13.30 på 

vardagar. En ytterligare specialsjukskötare skulle förbättra 

situationen avsevärt och innebära att 2/3 av behovet av smärtfri 

förlossning kan tillgodoses. 

Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat godkänna motionen 

till den del den gäller en tillfällig specialsjukskötare för 

smärtfri förlossning till anestesienheten och föreslår därför 

att momentet 25.10.01 höjs med 36.900 mark för nämnda tjänst. 

Minoriteten (ordf. Rolf Carlson och ledamot. Elmer Jansson) 

önskade vidbli landskapsstyrelsens förslag och omfattar inte 

heller ovanstående motivering till beslutet. 

Mötionens förslag att anslag skall införas för en tillfällig 

maskinskötare kan inte omfattas av utskottet, emedan tillräck

ligt anslag redan föreslagits av landskapsstyrelsen. 

25.10.70 Anskaffning av inventarier (r). (+ 133.000) 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ m.fl. finansmotion nr 39/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att momentet skall utökas med 133.000 

mark. Utskottet har kunnat konstatera att det av motionären· 
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äskade anslaget krävs för att anskaffa i långtidsplanen upptagna 

inventarier. Motionen föreslås godkänd och momentet höjt med 

133.000 mark. 

05. ALANDS TEKNISKA SKOLA 

Anskaffning av laboratorieutrustning och inventarier (r). 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ m.fl. finansmotion nr 54/1982-83. 

I finansmotionen har föreslagits att momentet skulle utökas med 

2.700.000 mark som delanslag för beställning av en maskinrums

simulator till Alands tekniska skola. 

En anskaffning av en maskinrumssimulator skulle medföra en 

betydande utökning av Alands tekniska skolas lllldervisnings~ 

möjligheter och likaså medge en flexibel anpassning till den 

snabba utvecklingen. Enligt utredningar skulle ett ibruktagande 

av en simulator ge eleverna bättre träning vilket medför ökad 

säkerhet och förbättrad driftsekonomi ombord på fartyg. l\1askin

rumssimulatorn skulle också kunna användas inom vidareutbild

ning för maskinpersonal. 

Sett ur dessa synvinklar finns det enligt utskottets mening anled

ning att se positivt på anskaffandet av en maskinrumssimulator. 

Satsningen är dock betydande och uppskattas i dag till c. 10 

milj. mark. Placeringen av simulatorn är tillsvidare också oklar. 

Med hänvisning till att landskapsstyrelsen har för avsikt att 

ytterligare utreda tekniska aspekter i anknytning till anskaffan-

det av maskinrumssimulatorn föreslår utskottet att motionen 

förkastas. Med hänsyn till att en anskaffning av maskinrumssimulatom 

skulle ha stor betydelse för tekniska skolans lUldervisning och ta 

lång planering i anspråk bör landskapsstyrelsen fatta ett beslut 

i frågan så snart det är möjligt. 

(26.05~74) Laboratoriebyggnad (r). 

Ltm Jan-Erik Lindfors~ finansmotion nr 55/1982~83. 

I finansmotionen föreslås 150.000 mark för planering och an

skaffande av nödiga handlingar för förverkligande av en till

byggnad vid Alands tekniska skola. 

Med hänvisning till utskottets motivering lUlder 26.05.70 föreslås 

motionen förkastad. 
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26 Ht. 11 . ALANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 

26.11.74 Planering av nya skolutrynnnen för Alands hotell- och restaurang
skola (r). 

26 Ht. 

26.26.51 

Ltl Barbro Sund.backs m.fl. finansmotion nr 42/1982-83. 
Finansmotionen innehåller ett förslag om att anslaget under mo
mentet ökas med 50.000 mark samt att momentets rubrik ändras 

till Projektering av utrynnnen för Alands hotell- och restaurang
skola. 

Den nuvarande lösningen för Alands hotell- och restaurangskola 

är inte tillfredsställande varken för skolan eller hotell- och 

restaurangdriften. I olika sannnanhang har efterlysts separata 
nya undervisningslokaliteter för skolan i Arkipelags närhet. 

I syfte att få till stånd en planering av dessa har landskaps
styrelsen föreslagit ett planeringsanslag om 50.000 mark. 
Landskapsstyrelsen har inte velat föreslå ett projekterings

anslag då placeringen av skolan ännu inte är klar. 

Utskottet har således funnit att man tillsvidare måste avvakta 

en projektering av nya lokaliteter för hotell- och restaurang
skolan tills tomtfrågan är löst och föreslår därför att motionen 
avslås. Frågan bör dock i sin helhet få en lösning så snabbt 
~om möjligt och utskottet föreslår att landskapet inleder för
handlingar med ägare till alternativa tomter,som kan komma i 
fråga. Ordf .R.Carlson och ledamot.E.Jansson omfattar ej den sista 
meningen emedan frågan en!~gt dem inte är av brådskande natur. 
26. UNGDOMS- orn IDROTISVERKSAMHET 

Understödjande av idrott och fysisk fosttan(r). 
Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 47/1982~83. 

4. Merkostnader för ~drottsutbyte. 
I finansmotionen föreslås att anslaget under momentets ptmkt 4, 
Merkostnader för idrottsutbyte, ökas med 20.000 mark. Utskottet 

har redan tidigare konstaterat att resekostnaderna är 
mycket ekonomiskt betungande för de åländska idrottsorganisa-

tionerna. Det är därför 
betydelsefullt att landskapsstyrelsen genom bl.a.resebidrag 
kan underlätta idrottsutbytet för åländska idrottsmän och 
föreningar. 
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Utskottet anser dock att det belopp som landskapsstyrelsen 

föreslagit för detta syfte är förhållandevis högt och att mo

tionen inte tillräckligt konkret anger vilka grupper som skall 

konnna i åtnjutande av detta stöd. Utskottet föreslår därför 

att motionen förkastas. Ledamoten Torvaid Söderlund anförde 
avvikande åsikt. Han anser att idrotts- och ungdonisutbytet 

måste uppmuntras på allt sätt bl.a. därför att idrottandet 

är ett alternativ till drogmissbruk och ungdomsbrottslighet. 

26 Ht. 27. ALLMANNA KULTURELLA UPPGIFTER 

26.27.50 Främjande av vetenskap, litteratur och konst samt understöd åt 

kulturella organisationer (r). (+ 40.000) 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 33/1982-83. 

Ltm Bjarne Björklunds m.fl.finansmotion nr 37 /1982.:.33. 

Ltm K.-G.Fagerholms finansmotion nr 44/1982.:.83. 

Ltm Olof M. Janssons m.fl. finansmotion nr 49/1982-83. 

2. Bidrag för museiverksamhet. 

Utskottet föreslår ett höjt bidragsbelopp för museiverksamheten 

för att ge landskapsstyrelsen möjligheter att beakta i finans

motionen nr 33/1982-83 äskat bidrag 20.000 mark för skärgårds
museet .. -· i Lappo. Skärgårdsmuseet inledde sin verksamhet senaste 

sonnnar och dess fortsatta drift är till-stor del beroende av 

landskapsbidrag. 

5. Alands Sång- och musikförbund. 

I finansmotion nr 44/1982-83 äskas 30.000 mark i ökat stöd till 

Sång- och musikförbund i första hand för att avlöna en heltids

ställd verksamhetsledare. Efter omröstning (3-2) beslöt finans

utskottet avslå äskandet. Nfajoriteten (ordf. Rolf Carlson, ledamot. 

Elmer Jansson och Barbro Sundback) anser att det anslag som bud
geteras av landskapsstyrelsen är tillräckligt. Minoriteten (v.ordf. 
R.Söderlund och ledamot. Torvald Söderlund)anmälde avvikande åsikt. 
21. Till landskapsstyrelsens disposition. 

I finansmotion nr 37/1982-83 fästs uppmärksamhet vid ett projekt 

som avser att samla deltagare från de åländska grundskolorna och 

Ålands lyceum till en gemensam sångfest våren 1983 kallad 

Skolmusik-83. Projektet administreras formellt av Ålands Sång
och musikförbund. Utskottet finner initiativet vara gott och 

tillstyrker att dispositionsmedlen under punkt 21 höjs med äs

kade 20.000 mark för ändamålet. 
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F:inansmotion nr 49/1982-83 upptar ett föl'siag om att medel bör 

anslås för utgivn:ing ay .en in:formationsskri;Et om Aland som också 
skulle vara lämplig som studiematerial ;för studiecirklar. 

Utskottet har med hänvisn:ing till att såväl ~andskapsstyrelsen 
som landst:inget har särskilda anslag ;för information, beslutat 

förkasta motionen. Utskottet har dock ;funnit att det finns 

ett behov av informationsmateriai i. olika former om 
landskapet, dess historia, kulturella ocb ekonomiska ;förhål

landen o.s.v. Ett effektivt sätt att skapa en fördjupad kun~ 

skap om Aland både på hennnaplan och utanför· landskapet är stu
diecirkel verksamhet. Det kan nämnas att landskapsstyrelsen ·mom 
kort avser att presentera ett studiecirkelmaterial om självsty
.relsen och revisi0nen .av denna, vilket d0ck :inte motsvarar mo"'." 

tionärernas:'. önskemål. Utskottet·-hemställer därför h0s landskaps
styrelsen att åtgärder· vidtas för att även annat informations

och studiematerial utarbetas om Aland. 

(26.27.56)Nordiskt kulturutbyte. 
Ltm Tage Bomans m~fl. f:inansmotion nr 52/1982~83. 

I finansmotionen föreslås i ett nytt moment anslag om 100.000 

mark för nordiskt kulturutbyte. I motionen anknyts till strä
vandena från landskapets sida att åstadkonnna ett Nordens insti
tut på Aland. Frågan om ett Nordens institut väcktes 1978 genom 

ett medlemsförslag i Nordiska rådet. På basen av Nordiska rådets 

rekommendation har Nordiska Ministerrådet låtit utföra en ut
redning om behovet av ett Nordens institut i landskapet. Frågan 

har ånyo 1982 genom ett medlemsförslag från åländsk sida kommit 
under behandling av Nordiska rådet, som väntas ta ställning till 

ärendet under sessionen i Oslo 1983. 

Det planerade Nordens institut på 

Aland skulle verka inom det område som berörs av motionen; 
nämligen att förbättra ålänningarnas kontakt med andra nordiska 

na~ioners kulturutbud och att underlätta den åländska kulturens 
möte med den nordiska publiken. 

Efter omröstning (3-2) beslöt utskottet föreslå att motionen för
kastas. Majoriteten (v.ordf, Ro&narhSöderlund, ledamot. Sund.back 

och Torvald Söderlund) ansåg i detta skede att de i årsstaten 
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föreslagna dispositionsmedlen tillsvidare är tillräckliga 

för nordiskt kulturutbyte. 

M:ljoriteteen ser dock fram emot att landskapsstyrelsen åter

kommer med äskande om anslag för ändamålet om det behövs efter 

att Nordiska rådet tagit ställning till ett Nordens institut 

på Aland. 

Minoriteten (ordf. Rolf Carlson och ledamot. Elmer Jansson) 

ansåg att motionen bör ses som en förberedande åtgärd på inrät

, tå!!det -av ett Nm·dens institut_j>~ Al.and· occh fi5reslår därför att 

motionen bifalles. 

27 Ht. 01. CENTRALFORVALTNING 

27.01.01 Avlöningar (f). 

Ltl Mirjam Obergs m.fl. finansmotion nr 28/1982-83. 

I finansmotionen upptas ett förslag om att momentet ökas med 

60.000 mark för besättandet av en tillfällig tjänst som jord

brukskonsulent med de uppgifter som krävs för att vidareutveck

la alternativt jordbruk. 

Såsom motionärerna konstaterar har intresset för alternativt 

jordbruk ökat bland odlare i landskapet. Efterfrågan på alter

nativa jordbruksprodukter från konsumenterna är även i land

skapet liksom i hela landet avsevärt större än den inhemska 

produktionen, varför importen av dylika produkter är be
tydande. Det är alltså ett samhällsintresse att i högsta möj

liga grad kunna tillgodose behovet av detta sortiment med in

hemska produkter. Alternativt jordbruk anses därför enligt 

sakkunniga ha en framtid. Vårt klimat, icke-industrialiserande 

miljö och läge, är samtidigt faktorer som gör att landskapet 

har goda förutsättningar för alternativ odling. 

Alternativa odlare har ett behov av att få hjälp med 

odlingsrådgivning, kontroll av produkter, jordprover 
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marknadsföring etc. För att jämställa den alternativa odlingen 

med andra specialodlingsgrenar inom landskapet anser utskottet 
att landskapsstyrelsen bör öka konsulentverksamheten inom detta 
område. Utskottet anser att. det däremot inte ~inns behov av en 

heltidsanställd konsulent för den alternativa odlingen och 
föreslår därför att motionen förkastas. 

Utskottet anser dock att en klar målsätt1.ning beträffande den 
alternativa odlingen bör tas och hemställer vidare om att land

skapsstyrelsen utser en -l~ig person . vid j ordbruksbyrån att 

göra sig förtrogen med den alternativa odlingen och ansvara för 
denna. För specialiserad rådgivning bör utomstående kunna anlitas. 

27 Ht. 02. NÄRINGSLIVETS FRAMJANDE 
27.02~22 Främjande av. försöksverksamhet och.utredningar om·verksamhet 

i energihushållningssyfte (r). (Rubriken ändrad). 
Ltm Olof M. Janssons m.fl. fina.i~smotion nr 50/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att 10.000 mark anslås för utredning 

av möjligheten att på Aland starta tillverkning av bränslepellets 
och att anteckning härom införs i momentets motivering. 

Utskottet har för sin del funnit att frågan är mycket intressant. 

Försök bl.a. i Mora, Sverige, har gett goda resultat med c. 
30-procentiga inbesparingar i förhållande till användning av olja. 

Utskottet föreslår därför att motionen antas och att momentets 
rubrik ändras i enlighet därmed. Anslaget under momentet behöver 

dock enligt utskottets mening inte höjas utan föreslår att i 

motiveringen antecknas att 10.000 mark reserveras för utredning 
om möjligheterna att i landskapet starta tillverkning av bränsle

pellets. 

27.02.40 Landskapsunderstöd för anlitande av konsultföretag, marknadsföring, 

exportbefrämjande och andra åtgärder för fräriljande av näringslivet. 

Vtm Roger Janssons m.fl. finansmotion nr 31/1982-83. 
I finansmotionen föreslås att anslaget under momentet höjs med 
50.000 mark. Vidare föreslås i motionen att anslaget under mo
mentet 27.02.49 Produktionsstöd (r) höjs med 300.000 mark och att 

momentet 27.02.83 Investeringslån (r) utökas med 1.000.000 mark. 
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I likhet med motionären har utskottet kunnat konstatera att den 

ökning av dessa moment som landskapsstyrelsen föreslår före

faller blygsam med tanke på sysselsättningsläget och konjunktur

utsikterna. Under behandlingen av motionen har dock utskottet 

i..~te kunnat konstatera att de i framställningen föreslagna beloppen 

skulle vara otillräckliga. Utskottet har vidare infoTIIlerats 

om att landskapsstyrelsens avtal med ~tvecklingsområdesfonden 

Ab förnyats vilket betyder att större proiekt fortsättningsvis 

kan stödas med medel av denna.Ut$l<ottet föreslår därför att motionen 

förkastas men uppmanar landskapsstyrelsen att noggrant följa 

utvecklingen för att inkonmia med tilläggsäskanden i den mån 

sådana erfordras för att upprätthålla sysselsättningen och pro

duktionen. 

27.02.62 Alands självstyrelses 60-års jubileumsfond (r). (+ 100.000). 

(Momentet nytt) . 

Ltm Göran Hellings m.fl. finansmotion nr 40/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att ett anslag om 2.000.000 mark upptas 

som ett grundkapital för Alands självstyrelses jubileumsfond. 

Under vårsessionen 1981-82 hemställde landstinget med anledning 

av en motion hos landskapsstyrelsen att bereda stiftandet av en 

jubileumsfond under 1982. Utskottet har erhållet besked om att 

Finlands Bank kontaktats och att ett sammanträffande mellan ban

ken och landskapsstyrelsen är förestående. Med hänvisning till 

motiverinP-en i finansutskottets betänkande nr 12/1981-82 . 

har utskottet beslutat delvis tillstyrka,finansmo~~onens för

slag,. d~k så att .momentets anslag skulle utg0ra lOO .. 000 mark 

som en första insats till Alands självstyrelses.60-års ·jubi1eums

fond. 

(27.02.63) Bidrag till Alands Handelskannnare för översättning_. 

Ltm Ray Söderholms m.fl.finansmotion nr 29/1982-8~. 
I finansmotionen föreslås Ett anslag ~-15-.000 mark som bidrag -· till Alands Handelskannnare för att säkerställa dess översätt-

ningsverksamhet till svenska när det gäller information av väsent

lig betydelse för det åländska näringslivet. 

Utskottet har.infoTIIlerat sig om denna fråga och kunnat konstatera 

att servicen nrh jnformationen på svenska till företag inom vissa 
sektorer är bristfällig. Utskottet föreslår dock att TIDtionen förka3:as rrec 
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motivermgen att .,_ , de viktigas-te översättningsuppgifterna 'J 

oör rymmas mom anslaget för I:fandelskamrnaren. 

(27.02.64)Bidrag till Ab Skärgårdsflyg för rabatter. 

Ltrn Ray Söderholrns m.fl,finansmotion nr 30/1982~83. 

I fmansmotionen föreslås att ett ans~ag·om 30.000 mark upptas 

till Ab Skärgårdsf1yg, som ersättnmg för redovisade rabatter 

i samband med serviceföretags utryckning med flyg till skärgården 

för att där utföra reparationer av överhängande eller nödvändig 

natur. 

Utskottet har.i stort funnit den i fmansmotionen redogjorda 

problematiken riktig och att det vore angeläget att komma 

tillrätta med frågan. !vbtsvarande anslag tas emellertid mte upp 

i riksbudgeten .. 

Utsl<Ottet föreslår dänned att motionen 

avslås. 

2 7 Ht. 0 S • SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 
27 .os·~·5z Sysselsättnmgsstöd för sihåtonnageflottan (f). ( + 3 .800 .000) 

(Momentet nytt). 

Ltm.Knut Mattssons m.fl. fmansmotion nr 43/1982-83. 

I fmansrnotionen föreslås att ett nytt anslag om 3.800.000 mark 

in:fijrs för att kompensera småtonnageflottan för merkostnader 

förorsakade av den senaste devalvermgen. 

Sjöfarten är landskapets mest~betydande näringsgren med totalt 

över 2.000 sysselsatta ålännirlgar och nära lika många anställda 

som är bosatta på fastlandet. _Ur landskapets och hela landets 

synvinkel är det således väsentligt att sjöfarten kan erbjuda 

varaktiga arbetsplatser: På grund av nedgången i världshandeln 

och en åtföljande hårdnande konkurrens från såväl u- och i-länder 

ter sig dock utsikterna för sjöfarten på såväl kortare som längre 
sikt oviss.a. 

Inom shippmgen mtar det s .k. småtonnaget, som av hävd varit 

mycket aktivt i landskapet, en särställnmg. · 

Idag består småtonnaget i landskapet av 10-15 fartyg med c. 250 

anställda, vilket utgör en stor del av hela Finlands 
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småtonnageflotta. Sedan ett fler.tal år har det åländska och 

det finländska småtonnaget fått allt svårare att hävda sig 

i konkurrensen med fartyg från andra Ostersjöländer, främst 

Västtyskland, som har andra bemanningsbestämmelser och stora 

statliga stöd. Aländska och finländska småtonnagefartyg betjänar 

i detta nu endast en mindre del av den finska marknaden. 

De under hösten 1982 av staten vidtagna devalveringarna har 

ytterligare försatt större delen av det åländska små.tonnaget 

i en akut likvid kris som, om inga åtgärder vidtas, väntas 

leda till att merparten av fartygen säljs eller läggs upp med 

en betydande arbetslöshet som följd. 

Småtonnagets problem har tidigare uppmärksannnats av landskaps

styrelsen bl.a. genom tillsättandet av småtonnagekommitten 

som avgav sitt betänkande i april 1980 (Aländsk utredningsserie 

1980:2). Landskapsstyrelsen konstaterade då allmänt att stöd

jandet av sjöfartsnäringen är en riksangelägenhet. Kontakter 

togs också med riksrnyndigheterna för att få kommittens åtgärds

förslag beaktade. Även från rikets håll har senare eri utredning 

om småtonnagets framtidsutsikter utförts. 

Som en följd av devalveringarna hösten 1982 har finansutskottet 

erfarit att ytterst snabba åtgärder måste till för att ens tem

porärt bevara landskapets småtonnageflotta. En friställning av 

personalen.från fartygen skulle innebära att arbetslöshetsgraden 

i landskapet fördubblas. Eftersom landskapsstyrelsen bär det 

yttersta ansvaret för sysselsättningen bör det vara motiverat 

att uppta anslag i ordinarie budget för att ge småtonnaget för

utsättningar att klara den värsta krisen. 

I sysselsättningsfrämjande syfte föreslår finansutskottet därför 

att motionen godkänns och att under det nya momentet 27.05.62 upp~ 

tas ett anslag om 3.800.000 mark som sysselsättningsstöd för 

landskapets småtonnageflotta. Landskapsstyrelsen bör vidare 

i brådskande ordning inleda förhandlingar med riksmyndighe-

terna om utbetalande av stöd för småtonnaget. Utskottet 

vill i detta sammanhang påpeka att lanc:Skapet på grund av 

den tidigare goda sysselsättningen endast i förhållandevis 

ringa mån behövt ta sysselsättningsmedel i anspråk. 
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Utskottet önskar samtidigt hemställa hos landskapsstyrelsen 

att åtgärder vidtas för att åstadkonnna en mera långsiktig 

lösning av småtonnagets verksamhetsförutsättningar. För att 

nå detta mål bör kontakter tas med riket i syfte att åstad

konnna åtgärder som förbättrar småtonnagets konkurrensför~ 

måga. 

2 7 Ht. 06 • ARBETSFOF.MEDLINGEN 

27.06.01 Avlöningar (f). 

Utskottet har erfarit att arbetsförmedlingen med.nuvarande orga~ 

nisation endast bristfälligt kan ägna sig åt att 

förmedla arbete 

åt unga arbetslösa. Utskottet har inte haft underlag för att 

ta ställning till åtgärder för att effektivera denna verksamhet. 

Utskottet hemställer därför hos landskapsstyrelsen om att en 

utredning utförs om de lämpligaste lösningarna att intensifiera 

arbetsförmedlingens arbete· genom uppsökning av och direktkcntak
ter med arbetsgivare. A~gärdandet av den höga ungdomsarbetslös-, . . 

{lete~, h,,i;J,r därvid prioriteras . · 

27 Ht. 12. FORSOKSVERKSAMHETEN 

27.12.01 Avlöningar (f). (+ 30.000) 

Ltm Karl Janssons m.fl.finansmotion nr 53/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att anslaget under momentet ökas med 

30.000_mark för avlönande a,v en trädgårdsfältmästare vid Alands 

försöksstation för frukt- och bärförsök. Fruktodlingen har ökat 

mycket snabbt i landskapet och har i dag en ökande ekonomisk 

. betydelse. Försöksstationen har i dag in11T!: ~:.kapac;itet att be

driva aktiva bär- och fruktförsök som enligt utskottet skulle 

vara motiverad. 

Utskottet har därför beslutat tillstyrka motionen och föreslår 

att momentet 27.12.01 utökas med 30.000 mark för avlönande av 

en tillfällig trädgårdsfältmästare i arbetsavtalsförhållande 

för frukt- och bärförsök vid försöksstationen. Landskapsstyrel

sen bör samtidigt utvärdera huruvida det är ändamålsenligt att 

sannnankoppla landskapsstyrelsens konsulentrådgivning och försöks

verksamheten inom frukt- och bärodlingen så att dessa skulle konnna 

att ledas av en och sannna person. 
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Ledamoten Barbro SlIDdback anmälde ~~servätimr mot beslutet: 

-:-> 

27 Ht. 20. FRAMJ.ANDE-AV FISKERIN.ARINGEN 

27.20.44 Stabilsering av inkomsten av fiske och främjande av fiskfångsternas 
användning (f). 

Ltm Rodma.r Söderlunds finansmotion nr 56/1982~83. 

Finansmotionen upptar ett förslag att momentet skall ökas med 

100.000 mark avsett att erläggas som prisstöd för abborre enligt 

vad landskapsstyrelsen närmare bestämmer. 

Fjällfisket, vari abborrfisket ingår, bedrivs traditionellt som 

ett viktigt kompletterande näringsf ång vid mindre gårdsbruk, främst 

i skärgården. Under de två senaste decennierna. har dock fjällfiskets 

betydelse som utkomstkälla minskat kraftigt. Från landskapets 

sida har upprepade gånger framförts att fj ällfisket ur regio-" 

nalpolitisk synvinkel borde bli föremål för samhälls-
stöd för att kunna överleva. 

Utskottet som principiellt förenar sig med motionären nödgas dock 

förkasta motionen med hänvisning till att motsvarande anslag 

tillsvidare inte_upptas i riksbudgeten. 

För att skapa bättre. förutsättningar för fjäJ.lfisket hemställer 

utskottet att landskapsstyrelseri låte~·utireda-möjligheten att 

··-över, ordinarie budgeten ~etala~ prisstöd för fjällfisk. 

27 Ht. 25. TURISM. 

27.25.42 LandskapslIDderstöd för byggande av småbåtshamn.ar (r). 

Ltm Roald Karlssons m.fl. finansmotion nr 35/1982-83. 

I finansmotionen föreslås att ett anslag om 100.000 mark upptas 

för anskaffande av en flytbrygga för placering i BomarslIDd. 

Enligt sakkunniga skulle en gästhamn eller alternativt en för

töjningsbrygga för fritidsbåtar vara behövlig i BomarslIDd. Dylika 

angelägeTiheter anses dock ankonnna på kommunerna varför utskottet 
föreslår att motionen avslås. 
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27.25.83 Amorteringslån för turismens främjande (.r). (+ 100.000) 

Vtm Roger Janssons m.fl. finansmötfon.··n.:r 32/1982,;,.83. 

Ltm Bert Häggbloms m.fl. finansmotion nr 46/1982;.83. 

I båda finansmotionerna föreslås att anslaget under momentet höjs 

med 300.000 mark. 

Under rådande arbetsmarknadsläge är det mycket viktigt att turismen 

i landskapet kan upprätthållas. Förutsatt att turistanläggningar 

och aktiviteter kan utvecklas på jämbördig basis med konkurrerande 

resmål bedöms den åländska turismen vara stab.il och utvecklings

bar. Utbyggnaden av turistanläggningar anses i 0viss mm ha varit 

räcklig·. inom vissa sektorer under de senaste åren. Utskottet an

ser därför att motionärerna i denna sak framfört ett angeläget 

ärende. 

Utskottet har dock fått uppgifte;t..~tt efterfrågan på dessa lån 

knappast kommer att öka så snabbt under 1983 som antas i mo

tionerna. Utskottet föreslår att motionerna nr 32 och 46 delvis 

godkänns, men att ·anslaget under momentet höj·s med 100. 000 mark, 

vilket är samma belopp s~m turistbyrån äskat och som ingår i 

långtidsbudgeten. 

28 Ht. 02. VÄGAR 

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

Ltm Georg Blomqvists m.fl. finansmotion nr 48/1982-83. 

Ltm Olof M. Janssons m.fl. finansmotion nr 51/1982-83. 

I finansmotion nr 48 föreslås ett anslag om 5.000 mark för 

sjösättningsplatser för småbåtar i anslutning till landsvägarnas 

ändpunkter i Långnf:!.s och Svinö i Lumparland. Utskottet anser att 

de efterfrågade sjusättningsplatserna vore till stor nytta för 

såväl brand- och oljeskydd som enskilda båtägare. Dylika upp

gifter är dock att hänföra till kommunernas ansvarsområde varför 

utskottet föreslår att motionen förkastas. 

Finansmotionen nr 51 upptar ett förslag om ett anslag om 150.000 

mark för iståndsättning av vägen Gäddviken-Skarpnåtö. Innan en 

komplett plan för vägbyggnads- och underhållsarbeten presenterats 

är det enligt utskottets mening svårt att ta ställning till en

skilda vägprojekt. 
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Vad gäller det vägavsnitt som berörs av motionen nr 51 har 

utskottet erfarit att trafikavdelningen påbörjat ifrågavarande 

vägarbeten på vägen redan för 20 år sedan utan att denna färdig

ställts. Vägens skick anses inte acceptabel. Utskottet föreslår 

med hänvisning till det ovanstående att motionen förkastas, men 

att landskapsstyrelsen i sin planering beaktar att den berörda 

vägsträckan bör vara färdigställd inom en tidsram om fem år. 

29.02.78 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten i skärgården (r). 

Ltm Erik Bergs m.fl. finansmotion nr 25/1982-83. 

Ltm Rochnar Söderlunds m.fl. finansmotion nr 27/1982-83. 

Ltm Elmer Janssons m.fl.finansmotion nr 36/1982-83. 

Finansmotion nr 25 upptar ett försiag om ett anslag om 150.000 

mark för projektering av vägförbindelse Torsholma-Lappo. I fi

nansmotion nr 36 föreslås ett anslag om 250.000 mark för projek

tering av fortsatta väg- och broprojekt i Brändö, bl.a. bro över 

Ava ström, förbindelse Ava och Jurmo samt förbindelse Torsholma
Lappo. 

En genomgång av alla väg- och trafikprojekt i skärgården konnner 

att föreläggas landstinget till vårsessionen i trafikplanen 

för skärgården. Utskottet har i aVMaktan på denna beslutat avslå 

bägge motionerna. Mot beslutet att avslå motion nr 25 anmälde vice

ordförande Rochnar Söderlund avvikande åsikt. Vid behandlingen av 

motion nr 36 förrättades omröstning. Majoriteten (v.ordf .Rodmar 

Söderlund, ledarnöt. Sundback och Torvald Söderlund) röstade för 

förkastande av motionen. 

I finansmotion nr 27 föreslås en höjning av anslaget med 150.000 

mark för projektering och kostnadsberäkning av väg över Seglinge 

jämte tillhörande färjfäste. Utskottet beslöt att avslå 

motion nr 27 med samma motivering som ovan. V.ordf. Rodmar Söder

lund anmälde avvikande åsikt mot detta beslut. 
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:· · Med hänvisn:ing till det ovan anförda får utskottets vördsamt föreslå 

att Landst:inget måtte omfatta landskapssty

relsens förslag till ord:inarie årsstat för 

landskapet Aland rmder år 1983 med följande 

ändr:ingar samt bemyndiga landskapsstyrelsen 

att uppta för årsstatens förverkligande 

erforderliga lån. 

1~!SQ~§~!} 

Avdeln:ing 14 . 

Landskapstyr. 
grundförslag 

11~=~1~~§1~!}1~~§1~Q~~!} ~~~=~~~=~Zl 
01. AVRAKNINGS OCH FINANSIERINGS-

INKOMSTER 286 .7 42 .971 

03. Förskott på statsanslag för 286.740.971 
skattef:inansiell utjänm:ing 

Inkomsternas totalbelopp 345.661.108 

~~~g~!} 

Huvudtitel 22. 

~~~=~§~§§11~§~ ~=l~~=~~z 
OS. LANDSKAPSSTYRELSENS OVRIGA lJf-

GIFTER - 629.000 

08. Konnnitteer och sakkllllniga (f). 180.000 

Huvudtitel 23. 

~~~=~§k1~~~~~~~~§=~~~~IN~~~§- ~l:Z~1~z~~ 
Q~~ 

21. FRAMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 
83. Bostadslån (r) 

13.761.000 

13.000.000 

Huvudtitel 25. 

~~~=§Q~1~~=Q~=~§~~§~~~1~~- Zl:~l~:1~~ 
~§=~g!}~~IN~~~§Q~~ 

04. OVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 
08. Jämställdhetsdelegationen 

40. Landskapsrmderstöd för arbetar
nas semesterorganisationers 

8.756.397 

verksamhet (r) 30.000 

f :inansutskottets 
förslag 

292.052.871 

292.050.871 

350.971.008 

589.000 

140.000 

14.761.000 

14.000.000 

8.866.397 

70.000 

70.000 
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Landskapsstyr. 
_grundförslag 

10. Al.ANDS CENTRALSJUKHUS 

01. Avlöningar (f) 

. 33. 276. 17 4 

19~678.174 

övriga löner och arvoden 

-tillfällig och extra arbets-
kraft 727.000 763.900 

70 • .Anskaffning av inventarier(r) 1.250.000 

Huvudtitel 26. 

26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FOR.VALT- 92 .384 .873 
===================================~ ========== 

NINGSOMRADE =========z::== 
27. ALLMANNA KULTURELLA UPPGIFTER 1.260.000 

SO. Främjande av vetenskap,litte
ratur och konst samt tlllderstöd 
åt kulturella organisationer 
(r) 1.140.000 

Huvudtitel 27. 

27. N.ARINGSAVDELNINGENS FORVAL1NINGS-50.016.754 ===================================== ========== 
Q~~ 

02. NÄRINGSLIVETS FmUANDE 10.060.000 

62. Alands självstyrelses 60-
års jubileumsfond (r) 

05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 3.350.000 

62. Sysselsättningsstöd för små-
tonnageflottan(f) 

12. FORSOKSVERKSAMHETEN 1.643.788 
01. Avlöningar (f) 724 .297 

övriga löner och arvoden 

- löner i arbetsavtalsför-
hållande- 115.000 145.000 

25. TURISMEN 2.741.000 

83. .Amorteringslån för turismens 
främjande (r) 700.000 

Utgifternas totalbelopp 345.661.108 
:Mariehamn den 28 december 1982. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

finansutskottets 
förslag. 

33~446.074 

19.715.074 

1.383.000 

1.300.000 

1 . 180. 000 

10. 160 .000 

100 .000 

7.150.000 

3.800.000 

1.673.788 
754.297 

2.841.000 

800.000 

350. 97 I . 008 

ordförande Dag Boman 
Sekreterare. 

(delvis) .. 
Närvarande i utskottet: ordf. Rolf Callsonfa v.ordf. Rodmar Soderllllld,leda-

möt. Elmer Jansson (delvis), Slllldback (delvis) och Torvald Söderllllld samt 
ersättn. Blomqvist(delvis) och Roger Jansson.(delvis). 



R e s e r v a t i o n 

22.03.21 Utredningar 

Ltl Barbro Sun.dbacks m.fl.finansmotiön nr 41/1982,;..83. 

Under motionens behandling i finansutskottet har det framkommit att land

skapsstyrelsen intagit en vacklande hållning i fråga om sitt ansvar för 

placeringen av oljehamnen. 

I utskottet har förslag framförts att ·frågan. skUllehänskjutas till 

Planeringsrådet. Planeringsrådet har dock redan uttalat sig om lokalise

ringen (se planeringsrådets verksamhetsberättelser 1980 och 1981 sid. 36 

respektive 30). 

Den 8.6 1982 beslöt landskapsstyrelsen att telaliska mätningar skulle igång~ 

sättas i fråga om djup- och bottenförhållandena vid Gregersö och Långnäs
området. 

Byggnads- och brandskyddsbyrån anhöll inför budgetberedningen om medel 

för att utföra ovannämnda undersölalingar åtminstone vid Möckelö • 

.Anhållan bifölls inte och landskapsstyrelsen har inte kommenterat den före
liggande situationen. 

Med tanke på att tryggandet av oljeförsörjningen är en angelägenhet som 

berör hela landskapet och att den nuvarande oljeförsörjningssituationen 

måste lösas före 1988 är det angeläget att 1andskapsstyrelsen med det 

snaraste fullföljer sina intentioner och nännare granskar de konkreta 

förslag till lokalisering av oljehamnen som Planeringsrådet redan behandlat, 

27.12.01 Avlöningar 

Finansutskottets majoritet har enligt underteclalade utan att nännare ha 

granskat behov eller resurser bifallit motionens kläm om ett anslag på 

30.000 mark för avlönande av en trädgårdsfältmästare i arbetsavtalsför

hållande vid Aländs försöksstation. 

Principiellt kan det inte anses riktigt att inrätta tjänster på detta sätt 

särskilt med beaktande av landskapsstyrelsens restriktiva linje i fråga om 

inrättande av nya tjänster. 

Dessutom torde det föreligga alternativa möjligheter att genom en tillfällig 

ämbetsverksarbetare erhålla lämplig arbetskraft för de syften som efter
lysts i motionen. 
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På längre sikt borde man undersöka möjligheterna att odlarna själva 
deltar med sina odlingar i försöksverksamheten medan landskapets anställda 
i första hand sysslar med forskning och rådgivning . 

. Ma~-i~harnn , 27 december 

~ ,u--~-....._ 
Barbro dback. 

1982. 


