
Framst.nr 31/1970. 
FINAl'JSUTSKOTTETS betänkande nr 7/1970-71 

med anlefu1ing av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med för

slag till ordinarie inkomst- och utgiftssta

ten för landskapet Åland under år 1971. 
Med anledning av ovannämnda franställning varöver Landstinget in

begärt utskottets betänkande, får utskottet? som i ärendet hört tal
mannen Thorvald Eriksson, lantrådet Martin Isaksson, äldre landskaps-

sekreteraren Je~-Erik Lindfors, landskapskamreraren Henrik Gustafsson, 

landskapsagronomen Tor Mattsson? landskapsforstmästaren Bertel Lind

roos? landskapsarkeologen Stig Dreijer, ordföranden för direktionen 
vid Ålands yrkesskola, Klas Eklund 9 ordföranden för direktionen vid 

Ålands sjömansskola, Hugo Grönroos, rektorn Göte Sundberg, ordföranden 

för lärlingsnämnden Karl-Johan Edlund, ingenjör Rainer Mattsson, ingen

jör Bertil Andersson, rektor Erik Sundberg, utvecklingssekreteraren 

Yngve Mörn och byråsekreteraren Lars-Ingmar Johansson vördsamt anföra 

följande: 

Utskottet har i samband med denna framställning b~:P,andlat följande 
motioner: 

1) landstingsman Nils Dahlmans m.fl. finansmotion angående uppta
gande av ett anslag om 3.200.000 mark för uppförande av en tredje etapp 

av Ålands yrkesskola, som interinistiskt tillgodoser Ålands sjömans

skolas lokalbehov (Mot.nr 10/1970-71); 
2:o) landstingsman Olof Janssons m.fl. finansmotion angående uppta

gande i landskapets ordinarie årsstat för år 1971 av ett anslag om 

100. 000 mark för understödande av bilfärjetrafik Långnäs-södra skär

gården-Korpo. (Mot.nr 9/1970-7]); samt 
3: o) landstingsman Gustav Adolf Bomans m. fl. finansmotion angående 

upptagande i landskapets ordinarie årsstat för år 1971 av ett anslag 
om 350.000 mark för byggandet av en landsväg i Töftö by av Vårdö kommun 

såsom en första etapp i den planerade landsvägsförbindelsen Vårdö
Prästö (Mot.nr 8/1970-71). 

Motionerna beröres närmare i detaljmotiveringen. 

Utskottet har företagit resor till Eckerö? Vårdö och Sottunga kommu

ner srunt besökt bland annat Ålands lantmannaskola, Ålands centralsjuk
hus, Jan Karlsgården, Kastelholms gård, museifartyget Pommern och 
Vägarbetsplatsenför Järsövägen. 

Utskottet har inhämtat lagutskottets utlåtande i frågan om förvalt
ningen av befolkningsskyddet. Utlåtandet bifogas betänkandet som bilar 
ga 2. 

Över i årsstaten upptagna anslag för kulturella ändamål har kultur
U.tskottet avgivit inbegärt utlåtande~ vilket fogas till betänkandet som 
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bilaga 1 . 
X . X X 

Målsättningen f ör samhälls pl an eringen inom landskapet var en av 

huvudfrå gorna i den allmänna moti veringen till ordinar ie årsst a ten f ör 

innevarande år. Denna debatt har sedan dess i olika sarnmahang fo~ t~att 

och under remissdebatten i anledning av förevarande fram ställning har 

planeringen dessutom berörts av ett flertal landstingsmän. ~å grund 
därav och då ett nytt planeringsorgan tillkommit genom utve cklingsde

lega tionen har utskottet även i år ä gnat planeringen stor uppmärksam

het. 
Utvecklingsdelegationens arbete baserar sig på landskapslagen om 

främ jande av landskapet Ålands ek onomiska utveckling under åren 

1970- 75 (18/70) och dess främsta uppgift ä r a tt för landskapsstyrelse~ 
föreslå så dana s amhällspolitiska å tgärder som leder till bl.a . tryggad 

sysselsä ttning och utkomst för lc~ dskapets befolkning . 

Utskottet har tagit del av utvecklingsdelegationens första delbe

tänkande, som bl . a . legat till grllnd för beredninger av budgetförslQgen. 

no fl e s t o.. :J.t c i:i. r c1er c1 el egn ti onen :cc5r eslagi t .:ir viirda · 2 tt beaktns och 
bor de i mån av möjlighet följ a s upp. Bland utvecklingsdel egationens 

framtida uppgifter kan nämnas uppgörandet av mer detaljerade må lsätt

ningslinjer för s runhällsplaneringen samt en utvecklingsplan för å r en 

1972-76 . 
Beträ ffande den pågående regionplaneringen hänvisar utskottet till 

sitt betä nkande med anledning av förslaget till en skilda års staten f ör 

1971 . Arbetet har nu fortskridit s å l ångt, att ett utkast till en stom
plan möjligen k an f ä rdigstä lla s under 1971 . 

Utskottet vill s ärskilt understryka vikten av att de planerande or

ganen samordna r sin verksamhet och att de på basen av insamlat materi al 
uppgör alternativa förslag till l ösningar innehå llande de olika a r gu
menten f ör och emot de olika alternativen. Därigenom kan de po

litiska organen , som i p·laneringsfrågorna ska ll fatta de avgörande be

sluten f å en bä ttre överblick av konsekvenserna för sina stä llnings
tagan den . 

Förvaltningen av befolkningsskyddet tillkommer i huvuds ak riksmyn
digheterna . Dessa illyndigheter ä r dock skyldiga att även i denna för
Val tning iakttaga grunderna för landskapets na tionella och interna

tionella status . Det kan därför ifrå gasä ttas , huruvida tvångskallelser 
till kurser utanför landskape t och evakueri ngspl aner för Ålands del 
utan landstin gets medver kan överenss tämmer med sj ä lvstyrelselage ns anda 
00h mening s am t de fö rpliktelser riksmyndigheterna på grund av l and-
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skapets status har gentemot Ål ru1d . För at t f å frå gan utredd i he l a 

dess vidd omfatt8r utskottet landskapsstyrelsens och lagutskotte ts fö r 
slag om att en blandad kommitte skulle tillsä ttas för att utarbeta 

förslag till en slutlig lösning av denna förvaltning. Utredningen bor
de vara slutförd i så god tid , att förslaget kan understä llas lands 
tingets prövning i srunband med _b ehandlingen av budgetförslaget för 

år 1972. 
En annan fråga av principiell betydelse som berördes i remissde

batten var frågan om huruvida det i rikets budget upptagna anslaget f ör 

sl{atteekonomisk utjämning åt l andskapet Åland skall utgöra rame .. ;f~r. 
al!Uln 

landskapets budget . Enligt sj ~-:_1vstyrelselo.ge11s sta dcanden ou denng ut 

är ansl aget i riksbudgeten när mast att på lag grundat anslag , vilket 

också framgå r dä rav att f råga ä r om ett förslagsanslag . 

Sj älvstyrelselagens 32 § förutsä tter att lru1dskapets behov av medel 

under löpande å r skall t ä ckas genom förskott , som i statsförslaget på 

frarastä llning av Ålandsdelegationen skall uppskattas till skä ligt be
lopp. Detta f örskottsbelopp binder principiellt sett icke land.stinget 9 

även om en alltför stor överskridning kan leda till likvidi tetssvå r:i-g
heter, särskilt under s ådana tider då kreditmarknaden samtidigt är an

strängd . Dessutom innefattas i f örskottsanslaget endast ordinarie ut-

gifter, vilka ä r av den naturen a tt de som 

större förändringe,r. 

regel icke undergår någr a 

Frågan om kompensation åt koEununerna för frångången sjömansskatt ha r 
varit aktuell under de senaste 12 å ren utan att något resultat ännu 

uppnå tts. De å ländska kommunerna och särskilt Mariehamns stad har un
der denna tid oskäligt drabba ts av skattebortfallet , varför land-
skap sstyre ls en även forts ä ttningsvis borde skrida ti 11 nödiga åtgärder 

för att f å frå gan J.ö st . Om det icke ä r möjligt att f å till stånd en l ös 

ning på det interna tionella planet, blir alternativet en nationell l ös 
ning, suvida icke landskapet borde överväga a tt som en sista utväg upp

säga dubbelbeskattningsavtalet med .Sverige. Landskapets särställning 
i fråga om kommuna lbeskattning en icke minst dä rigenom att landstinget 
skall godkänna internationella ska ttefördrag för att gälla i landskape t , 
talar utom annat f ör att landskap e ts kommuner skulle utfå ersättnin g 

f ör ifrågava rande skattebortfall ur sta tsmeder. Särskilt i detta f all 
finn s vä gande skä l för att åberopa landskapets särförhå llanden . 

Vid behandlj_ngen av anslagen f ör undervisning sväsendet ha r utskotte t 

bland annat konstaterat behovet av en enhe tlig f ör valtning inom detta 
förvaltningsomr å de. För nä rvarande ä r olika skolor och institutioner 
utspridda öv er ett flert al avdelningar, vilket försvårar en helhetsöver
blick av skolväsendet , s ä rskilt då det gä ller utvecklingen avol.:Il.-au'd.:riJd-
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ningsanstalter~ En utbyggnad av skolförvaltningen är därför önskvärd 

så snart riktlin jerna för en kultu.ravdelning fastslagits av lands

tinge t i samband med förvaltning sreformen. 
Landskapsstyrelsen utreder f ör närvarande den kvinnliga hemslöjds

skolans framtida öde. Ett av alterna tiven är samgående med yrkessko

lan. Samtidigt ä r elevtillströmnin gen till · lan t mannaskolan på nedå t 

gå ende 9 vilket ä r ett beklagligt faktum. Utan att föregripa den ut 

redning som på går 9 anser utskottet a tt en s amruanslagning av dessa 

bygdeskolor borde beaktas som ett alternativ i den pågående utred

ningen . 
Då det gäller tjänstebenämningarna "kanslist", "kansli bi träde " och 

"byråbiträde" samt dessa tj änster tillkommande löneförmåner råder i 

årsstaten en viss begreppsförvirring . Utskottet emotser därför, att 

landskapsstyrelsen skulle göra en översyn av dessa tjänstebenämningar 

och deras lönekla ssplaceringar. 

I den översiktstabell över vtigarbeten, som b eräknas pågå å r 1971 

och som finns intagen i detaljmotivering under 10 Ht.V:l, har vissa 

vägprojekt kalkylerats till andra belopp än dem, som finns upptagna 

i principbudgeten. Enligt uppgift frå n vägingenjören är de i tabellen 

uppt agna kalkylera de kostnaderna de mest realistiska. Tabelle~ skulle 
överhuvud t aget vinna på om dä r även framgick bellppet av de medel 

s om till en viss dag 9 helst den 1.9 å tgå tt till varje projekt. 

Principbudgeten skulle även vinna i klarhet om dä r kunde upptas de · 

för varje proj ek t ärligen kalkylerade kostnaderna. 

Detaljmo t i vering. 
--------------------------------

INKOMSTER. 

3 Avd ! I: 19-40. I numreringen e,v dessa moment har insmugit sig ett fel 

så tillvida .att tvenne moment erhållit samma nummer, nfönl i
gen nr 19 . Utskottet föreslår ; .tt jus t erin[;su t skotte t ·
skulle f ör etage, en o:: :11u;-.:.:rering av efterföljande uomen t. 

Deto,l j ~.-1o ti ve ringen r iit t a s i enlighet med sifferbudgeten • 

.§__ Avd . I: 2. Lån. 

Eftersom utskottet föreslagit vissa ändringar av landskaps

styrelsens förslag t ill utgifter uppbalanseras budgetför 

slage t med en motsvara1de höjning av detta l åneanslag . 
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UTGIFTER. 

För expertutlåta.nde_p (fl . 

Under detta moment har tidigare funnits ett anslag för 

landstingets exkursioner. Anslag för detta ändamål ingår 

nu i kanslikomrnissionens dispositionsmedel under 1 Ht . I:ll . 

(1 Ht. I: 8). (Landstingets bibli().~~k). 

2 Ht.I :2. 

En särskild bibliotekskommitte utreder för närvarande bl.a. 

landstingsbibliotekets framtid a skötsel efter inflyttningen 

till självstyrelsegården. På grund av landstingsbibliotekets 

nuvar ai1de lokaliteter mo tsätter sig icke utskottet slopan

det a v detta anslag men emotser att landstingsmännen i de 

nya lokaliteterna skall ha tillgång till ett .:ind onålsenligt 

och tillräckligt omfattande bibliotek. 

Legamöternas . i lan di?!mpsstyrelsen arvoden, dagtraktamen

ten och resor (f). 

I överensstämmelse medden genomgå ende nya rubriceringen 

för resekostnader 9 föreslås denna ändrad till "resor". Lm1c1-

skapssty:relsen uppmanas i framtiden rätta motsvarande rub

riceringar i övriga fall på samma sätt. 

2 Ht_. I: 15. Inventerin gar och _gn~ndl~ggande undersökningar. 

Anslagets storlek har vid utskrivning -blivit otydligt 

angive t. Beloppet skal l vara 13 . 000 mark. 

3 Ht. Polisinrättni ngen i Mari eham.n. 

Utskottet har tagit del av stadens utlå tande över försla

get till budget för pc:ilisinrä ttningen. Från stadens sida 

har budgeten godkänts i f örevarande omfattning. 

Löneklassplaceringen fö r extra konstaplar i arvodesbefatt

ningar skall va ra (A 13) . 

.L_Ht. II ~ 7 . · För rörlig trafiköv <?rvc;il~ning ( f). 

Enligt vad utskottet inhähltat förefinns möjligheter att upp

hyra bå t av Mariehanms tullkamma re för den planerade över

vakningen till sjöss. Med hänsyn till behovet av en utökad 

övervakning av sjöfåge ljakten und er ma j månad samt till 

det stora an talet småbåtar i den å ländska skärgå rden und er 

semestermånaderna anser utskottet polisövervakning från 

båt rtlo tiverad. 

Frågan om bå ten skall understä llas den rörliga polisen 
eller något speciellt polisdistrikt ä r närmast en förvalt

ningså tgärd. Om den underställs r örliga polisen är det dock 
viktigt, a tt den v ic1. behov kan anlitas av polisdistrikten . 

Utskottet förutsä t te r dessutom a tt tillkomst en av en 
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polisbåt icke skall insk+änka på polisens jaktövervakning 
i sm112rbete med sjöbevakningen. 
Avlöningar. 

Landskapsstyrelsen föreslår ett anslag för distriktsläka= 
rens arvode ännu under år 1971. Arvodet skulle utgå till 

dess kommunalläkarfrågan lösts även för skärgårdskommuner
nas del. Utskottet omfattar en sådan temporär lösning av 
frågan. Då det för närvarande icke finns möjligheter att 
få en läkare stationerad ute i skärgården, bör läkarfrågan 
åtminstone vara så ordnad, att hälsosystrarna i dessa kom
rn.uner vet vilken lä1care de vid behov kan konslll tera. 

±.-Ht.II_:l. jtvlönj_ngar. 

Sjukhusnämnden har bland annat föreslagit inrättandet av 
en avdelningsläkartjänst och ombildning av en vårdbiträ
destjänst till avdelningsbi träde. Landskapsstyrelsen har 
bifaJ_li t nämndens heri1ställan såvitt gäller avdelni:ngsläka
ren men beslutat av•;rakta beträffande ombildningen. Utskot= 
tet har erfarit, att vårdbiträdets arbetsuppgifter helt 
motsvarar ett avdelningsbiträdes åligganden och motsätter 
sig därför icke en ombildning. 

Utskottet har också konstaterat, att utbyggnaden av 
sjukhuset medfört ökade arbetsuppgifter för maskinperso
nalen. Tillkomsten av ny teknisk utrustning, för vilka 
mindre serviceo.rbeten kan utföras av maskimnästaren, har 
ökat behovet av personalförstärkning. Dessutom saknas 
möjligheter till kornpetent vikarie, då endast en maskin
mästare finnes. På dessa grunder emotser utskottet att 
landsk:apsstyrelsen i första tilläggsbudget föreslår in

rtittande av en undermaskinmästartjänst och att till kompe·
tenskraven skulle orc1 möjligt fogas el-teknisk utbildning. 

i_Ht.V~§. Bidrag till avlönande av hälsoinspektörer (f). 

Ritbidraget är ett på lag grundat bidrag föreslår utskottet 
/anslaget i likhet uec1 övriga motsvarande bidrag skulle 

anges som förslagsanslag. Utskottet har inga anmärkningar 
111ot anslaget storlek soE1 sådant. 

Kostnader för lai1dsJ:..,SJ?ets platser i Grelsby sjukhus ( f )..:, 
Motiveringen till en förhöjning av detta anslag är fel
aktig såtillvida, att patienterna fortfarande med en viss 
del nv folkpensionen bidrar till vårdavgiften. Orsaken 
till att anslaget föreslås höjt är den, att vårddygnsav
giften stigit. 
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Avlöningar. 

nRektorstillägg 11 föreslås ändrat till "rektorsarvode" i 

överensstämmelse med motsvarande rubri.cering för övriga 

skolor. 

z Ht.IJ~l. !,:ylöningar. 

Av förbiseende har riJaskinskrivningstillägg för kanslibi.~ 

trädet utelätmats. Utskottet föreslår att anslaget införes 

av landskapsstyrelsen i förstkom111a:nde tilläggsbudget. 

5 Ht. II ~ 12. Fort,b:l-ldningskur~er_=fö:r lärare. 

Förutoa de studiecirklar som anordnas för ·folkskollärare, 

har lärarna också E1öjlighet att fortbilda sig vid sommarur:i

versi tetet. Dessutom skulle det enligt rektorn för medbor

garinstitutet vara nöjligt att anordna fortbildningskur-

ser vid E1edborgarinsti tu tet 9 också .i form av akademiska 

kurser. Lärarföreningen anordnar vissa föredragstillfällen 

i saE1band med föreningens möten. Då fortbildningen av lä

rare ti.r synnerligen betydelsefull för övergången till 

grunc1skola 9 anser utskottet att alla alternativ borde be

aktas vid uppläggningen av kursverksamheten. Dessutom borde 

kurserna läggas upp så att lärarna vid så rilånga skolor son 

nöjligt ges tillfälle att del taga i kursen. Landskapssty

re}sen borde särskilt undersöka 111öjligheterna till sanar

bete E1ellan de olika cku1:Jrno.. i detta avseende. 

5 Ht. III ~ 1. Avlör1i:ngar. 

Utskottet föresH'i,r en ornstilisering av anslaget för skep

parskolans timarvoden. 

5 Ht. IV~ 2. E:~ctra kurser (f). 

2._Ht.IX~ 

Enligt vad utskottet inhfö:::itat skulle för anordnande av 

naskinskötarkursen erfordras 7.500 mark i stället för före

slagna 14. 500 mark. Utskottet föreslår därför en sänkning 

av anslaget illeQ 7. 000 EJ.ark. 

Direktionsarvoden och resor . 
.,,,~~~·--

I detaljmotiveringen har insmugit sig ett skrivfel då i 

stället för "höga" borde varit 11 högre". 

2-Ht.XI~l5 • .Jtör4/mbk Pornrnerns underhåll. 

Utskottet har vid besök ombord på Pomnern konstaterat att 

d2,cket är behäftat rned vissa felaktigheter. Enligt vad 

utskottet inhämtat har Ban dock från varvets sida givit 

löfte om att rätta till felen. 
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5 Ht.XIII~3.För vetenskap9 lit~~~~tur och konst samt understöd åt 

kul ~urella organisa,~~i oner. 

35 

Kulturutskottet har på nytt aktualiserat frågan om ett 

särskilt adninistrativt organ för kulturförvaltningen i 

form av en rådgivande nämnd sa1ill~1ansatt av represen tanter 

fi5r olika kul tur01nråc1en. Landstinget besl ät senaste år 

0111fatta landskapsstyrelsens förslag on att kul turstiftel-

sen skulle påföras sådana uppgifter. Utskottet finner 

ingen anledning att nu före slå någon ändring av denna lös-~ 

ning. Utskottet har i övrigt owfattat kulturutskottets 

förslag? förutoru att landskapsstyrelsen i första hand bor

de undersöka möjligheterna att få kostnaderna för den 

föreslagna gratisdistributionen av författningssawlingen 

till korrrumnala bibliotek ko121penserade. 

5 Ht.XIII~l4. Understöd åt föreningen Norden. 

Med hänvisning till den woti vering kulturutskottet anfört 

för en förhöjning ci,v detta anslag 9 föreslår finansutskottet 

att anslaget skulle hiJjas med 2.000 mark. 

,b__vlön:h_ngar: 

Utskottet omfattar lEmdskapsstyrelsens förslag orn att c1en 

tillfälliga l8n tbruksbyggmästaren tillsvidare skulle ans ti:i-l· 

las vid lantbruksavdelningen ltled de uppgifter som framgår 

av motiveringen. Oaktat han sålunda anknytes ti 11 denna 

avdelning 9 bör han c1o ek samtidigt kunna fullgöra vis sa 

åliggEmden för planerings- och byggnadsbyrån. 

6 Ht. I: 6. FöLlJ:ämjande av i2rdb;cuket samt hl\.st:.... och boskapssköts§.1.Q. 

Ökningen av anslaget r:.10tiveras Il.tec1 bland annat fortsatt 

flyghavreinventering och -bekämpning. Flyghavrens spridning 

i 1Bnc1skapet har fått en allt större omfattning. Orn icke 

flyghavren kan hållEs under kontroll på frivillig väg bör 

lanc1skapsstyre:Lsen överväga möjligheten att tillgripa lag

stiftningsåtgärder. 

&_Ht. IV~ 5. Driftskostnader för _J?lJän tskolorna (f). 

Utskottet har erfarit att plantskolorna som insektbekärnp

ningswedel använder utow annat DDT? vilket gift numera icke 

får användas för dylika ändaruål bl. a. i Sverige. Landskaps

styrelsen borde undersöka huruvida icke mindre farliga 

gifter i stället kunde användas. Vid plantskolorna korJil1er 

enligt uppgift att införas en ny metod, sow i vissa av

seenden gör behandlingen mindre farlig för omgivningen. 

Utskottet förutsätter att användningen av gifter vid 

-----~-~-~~--------------
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plan tskolorna är under kontroll och att gift icke till

låtes påverka intilliggande vattentäkter. 

_,_'.,.vlön:i,.ngar. 

Utvecklingsdelegationens finanssektion har beträffande 

den e~.rnnomiska plnneringsverksa::1heten frarJf ':5rt vissa 

synpunkter i den proEiedoria 9 so111 bifogats utvecklings

delegationens betänkBnde. Bland annat har finanssektionen 

föreslagit att de olika sektionernas förslag skulle grans

kas ur ekonomisk synpunkt 9 varvid iilan särskilt skulle få 

frma de ekonomiska hindren för utvecklingen och att 

en dylik utredning skulle utföras av ett organ som har 

tillrtiokliga resurser för en sådan arbetsdryg uppgift. 

Dessa åtgärder stödes också av finansutskottet. 

Turistnä:ringen på Aland har under de senaste åren fått en 

oanad omfattning icke ninst tack vare färjtrafikens ut

veckling. De ökade investeringarna inom denna näring och 

särskilt landskapetR stödåtgärder för dylika investeringar 

ställer allt större. krav på förvaltningens rådgivning 

och kont ro 11 ~ icke 111inst då det gäller planerings- och 

byggtekniska frågor. Utskottet har därför omfattat land

skapsstyrelsens förslag om inrättandet av en turistkonsu

lenttjänst på avtalsbasis. 

Ko~der för utvecklingsarbetet. 

Utöver de utredning2r som enligt framställningen skulle 

utföras av utvecklingsdelegationen borde enligt utskottets 

åsikt upptas en utredning om anläggandet av ett flygfält 

i Kumlinge. FörutoE1 att ett dylikt flygfält skulle förbii tt

ra ko11lilmnika ti onern2 för skärgården skulle det skapa bättre 

förutsättningar för en ökad turim~i. 

.l~vlönJ.ngar: 

L.nslaget för" ingenj örstillägg11 föreslås höjt med 1. 7 40 

mark, enär maskin- och färjinspektören är berättigad till 

ett sådant tillägg pt\ grund av sin ingenjörsexamen. 

l.Ht. II: lo. Kon12._l13tteringstraf il~~:L~~~kärgården-!. 
Utskottet omfattar la11dskapsstyrelsens förslag om komplet

teringstrafik på D/s Km~1linges rutt under förutsättning 

att den i nödig utsträckning tillgodoser trafikbehovet för 

både Brändö och Kumlinge koimuuner. 

i:LHt. II ~ ld). (I1ti:1 Olof Janssons_ finansrnoti OD). 

Utskottet finner det angel~get att den trafik som upp

r~i.-tthålles av Ångbåts L.b Aland även i fortsättningen 
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subventioneras. Efter förhandlingar med sagda bolag ha.f 7 
lanc1skapsstyrelsen senas'tevår icke funnit· det föreligga 

ett tillräckligt trafikunderlag för att utvidga denna 

trafik till Käkars kornmun. 

En del av färskvarorna från och till Käkar transporte

ras rned egna privata s.k. fisksumpar, vilka därför i viss 

utstrt~ckning tillgodoser transportbehovet för korm:o.unen. 

En bilbärande fiirjn på den föreslagna rutten skulle 

naturligtvis ha en viss befrämjande inverkan på turist

näringen i berörda korn~mner. Skulle därför en utredning 

vise, att det föreligger ett trafikbehov på denna rutt och 

att lti.ri.1pligt tonnage kan &'1skaffas 9 kan ifrågavarande trn

fik stödas enligt s2nna gru.nder son för skärgårdsfärjan. 

Den korta tid som stått utskottet till buds för behand

lingen av detta ärende, har icke möjliggjort en tillräck

ligt noggrann utredning av trafikbehovet och det föreslag

na fartygets lärJplighet. För den skull före slår utskottet 

att lsndskapsstyrelsen skulle ges i uppdrag att närmare 

v..treda dessa frågor och om det anses påkall2:t i tilläggs-

budg?,t1föreslå nödi.R:t ansl~~ för ä.:naamålet. 
Ba~Kl fia ans~ag. ~~orror~ns~raiiken. 
E'n1igt vad utskottet er1·ari t har bilbesiktningsbyråns 

lokalfråga nu erhållit en interimistisk lösning genoo att 

utryE1L1en kunnat upphyrns i det s.k. Industrihuset. Planer

na på en permanent lösning av denna lokalfråga borde det 

oaktat följas upp, Uven oD ärendet icke längre är av bråds

ken de natur. 

8 Ht.II~7. Råcl&ivande komoissi9i_1ens arvoden och resekostnader. 

Förvo.ltningslagkoi:.-1ui tten har föreslagit tillsättandet av 

ett yrkesutbild:ningsråd? vilket bland annat skulle bestå 

av en sektion för yrkesrådgivningen. Denna sektion skulle 

sru:1tidigt verka som rådgivande kolillnissiorn. 

])å det otvivelaktigt föreligger behov av ett kon taktorgan 

uellan arbetsLiarknadsparterna och arbetskraftsförval tningen 

å ena sidan srn11t yrkesutbild:ningsinsti tutionerna och yrkes

vti,gled:ningen å andI·a sidan anser utskottet att ett dylikt 

råd borde tillsättas. ])Qrigenom skulle den på lag grundade 

ifrågavarande komEli ssionen bli tillsatt. 

I övrigt hänvisas beträffande yrkesvägledningen till 

utskottets betänkcnde i anledning av revisorernas berättelse 
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9 Ht. II :.6. L.v na turskyddsåtgärdEn,' föranledda utgifter. - Under senaste år har Bilj:5förs!Dring i olika former konsta-

terats genom vetenskapliga undersökningar. Även om Åland 

saknar s.k. niljöfarliga industrier, kom0er risken för 

Ålands del att bli större särskilt på grund av yttre fak

torer, vilka icke direkt kan påverkas från landskapets 

sida. En mer aktiv Ii1iljövårdspoli tik från la:ndskapsstyrel

sens sida har därför 1~1ed tillfredsställelse noterats av 

utskottet. 
Tillkomsten av en uiljövårdsnäIJ.md, bestående av sak

kunniga från olika fackområden är ett steg i rätt rikt

ning, då bevarandet av en oförstörd miljö otvivelaktigt 

k01'1mer att bli en av de viktigaste förval tningsuppgifterna 

på 70-talet. 

Oljebekämpningen är ett delområde i miljövården, där 

landskapet av naturliga skäl måste göra en större insats. 

Eörevarande anslag Lir ett förslagsanslag och bör därför 

kmma utnyttjas vid eventuella oljekatastrofer. 

För -q_tbildn ing av p<?.,l:i.f3:c~1än. 

Enligt vad utskottet erfarit komBer en underbefälskurs 

för svenskspråkiga poliser att anordijas vid polisinstitu~ 

tet under instundande l'.isår. Därigenon skulle den planera

de polisutbildningen få en tillfredsställande lösning. 

2.Ht.II:J2.. Till ::t_andskansstyrel§..f?~+ll disposition för brandväsendet. 
1:..nslaget föreslås få en annan rubricering samt ändrat 

till förslagsanslag. 

lQ Ht~ II: 1. AlS;_.nc\f3 centralsjukl]-_"ld_s för nyans~ffningar_:. 
Utskottet har med sjukhusnär:mden och avdelningsläkarna dis

kuterat nyanskaffningarna till sjukhuset. Från det ursprung

li.ga av sjukhusledningen frarnlagda förslaget hade sjukhus

närmden gjort vis sa nedprutningar. Detta förslag hade land

skapsstyrelsen sedan föreslagit nedprutat frtcn 291. 000 

till 200.000 mark. 

Genom tillko:rnsten av nya utry=::.1men för särskilt labora

toriet och röntgenavdelningen 9 uppstår behov av utökade 

resurser på den maskinella sidan. Då syftet med en ökning 

av utrymmena varit att få till stånd ökad effektivitet av 
undersökningarna och vården? torde mask:inanskaffningarna 
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n1irEmst vara ett fullföljande av denna målsättning. På 

denna grund har utskottet funnit skäl att föreslå en för

höjning av anslaget J.~1ed 40.000 i'iark. I övrigt omfattas 

landskapsstyrelsens för.slag. 

10 Ht.III~6.Åla:r;tds yrkesskola för. tillbyggnad. 

,.llO H~tJil!l 7). Lt111. Nils Dahlr,mns finansmotion. 

·· Då utskottet beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag 

att för tillbyggnaden anlita e.a-väg föreslår utskottet 

att 1rrotionen skulle förkastas. I övrigt hänvisas till 

utskottets betänkande i anledning av landskapsstyrelsens 

framställning nr 41/1970. 

10 Ht.III~8.~lands lan~mannaskola för uppförande av maskinhall. 

Skolans ledning utreder för närvarande olika utvägar för 

att förbättra undervisningen. 

Dessutom. avser skolan att satsa på jordbrukarnas fort

bildning och på studiecirkelverksffinhet. 

Behovet av en ny riaskinhall 8-r synnerligen stort då 

nuvarande m.askinhallen knappast fyller ens de elementära 

kraven på ett dylikt utry1J.:m1e. På grund därav och för att 

dessutom tillgodose gårdens eget behov av ett verkstadsut

ryrnrn.e ~ har utskottet beslutat omfatta landskapsstyrelsen s 

förslag om ett anslag för uppförande av en maskinhall. 

10 H.t.I:J:_I;J .. 2. J_al.}__Karlsgården :f.ö_L_C;11_~2gg;ging av parkeringsplats m.a_.,_ 
Vid besök på platsen har utskottet konstaterat att de av 

utskottet föreslagna brandskyddsåtgärderna ännu icke vid~ 

tagits. Utskottet e111otser därför att dessa brister med det 

snaraste rättas till. Medel för ändamålet kan tas från 

detta anslag. 

1.0 Ht.l_II::J:! .. }rol~kolins:12ektöre_12§..~Jcansli_c;;~q_h LPH-cBntralen för ans_k0fJ'

nin_g_ av inventarie_E. 

Frågan om användningen av en video-bandspelare har ännu 

icke undersökts tillräckligt, varför utskottet emotser 

utredJ.1ing 9 innan anslag för inköp av en sådan apparat upp

tas. 

_,lktiE)teckning i bolQE. (r). 

I en utredning angående statsbolagen ingår bl.a. en för

teckning av förhållm1clet mellan an talet anställda i stats

bolag och övriga inc1ustrier. Den utredningen visar bl.a. 

att c. 55 procent av de industrianställda i Lappland är J. 

statsbolagens tjänst. Motsvarande procenttal i Egentliga 
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Finland är sex procent. 

Denna utredning visar bl. a. att en fortsatt insats i farin 

av 2ktieteckning bör kunna fortgå från landskapets sida, då 

det knappast torde v2ra möjligt att starta ett landskapets 

industriföretag. 

Då det gäller basinvesteringar för industriändmnål har 

utskottet särskilt diskuterat forlirnrna. Landskapsstyrelsen 

föreslår nu 7 att Ålands Industrihus L.b skulle uppträda 

son ett woderbolag d[i. det gäller landskapets andel i övri

ga industrihusprojekt. På grund av äganderättsförhållande

na j_ Alands Industrihus .Lb, vore det måhända riktigare, 

att bilda ett enbart av landskapet 3.gt holdingbolag. 

A tmins tone borde landskap sstyrel sen under söka denna utvLi.g 

för investeringar. 

I saii1band med budgetförslaget ft5r 1970 hade 1 tn Sven 

l1e:u.1bGrg m. fl. _ nvläL1J1at en finansnoti on gällande aktieteck

ning i ett vattenproduktionsbolag. Landstinget beslöt i 

anledning av motionen att avsätta 100. 000 mark för en dy

lik aktieteckning santidigt sorJ den uppmanade landskaps~ 

styrelsen att efter utredning i tilläggsbudget föreslå 

en eventuell förhöjn:7_ng av anslaget. I fall det visar att 

ytterligare anslag för detta änc1211ål erfordras, emot ser 

utskottet landskapsstyrelsens förslag i tilläggsbudget. 

10 Ht.V~l. Väg_Qy_gp;nads- och v8.gförbätt::ringsarbeten (r). 

LtEl Q. li.. :Somans m. fl ·~" f inansrno ti on. 

Undersökningarna rörBnde de olika alternativen för en ut

byggd vägförbindelse till Vårdö kommun har nu komr,1i t till 

ett sådant skede att ett avgörande beslut måste fattas för 

att den slutliga projekteringen skall kunna verkställas. 

Utskottet har på grund av pågående stör::r:e vägprojekt icke 

ansett .. '.1tt e'tt anslag ännu inryIJilles i budgetramen, men 

anser att den projekteringen dock sk::.i.11 kunna inledas. 

X ven o:u.1 det norra Etl terna ti vet med en vägbank till Töftö 

icke ger en ·fast v~gförbindelse till Vårdö har dock ut

skottets Dajoritet beslutat omfatta detta alternativ. För 

detta alternativ tale:1.r särskilt den stora opinion bland 

Vårc1öborna 1 so1.J förklarat sig stöda .en sådan sträckning 

samt lrnmI;mnens sanhörighe t inor1 ett flertal osråden, 

bland annat inom hälsovården och skolförvaltningen med norrc: 
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Alands kommuner. Därtill konmer att den avstängning av vis

sa 11 andningshål 11 för LUll1paren, som södra alternativet Ii.1ed

för~ eventuellt på lång sikt kan försämra vattenförhållan

dena i denna fjärd. 

En minoritet i utskottet bestående av ltm Bertel Söder

lund har däremot omfattat det södra alternativet. 

Utskottet har erfarit 9 att priset för en kubikmeter 

grus i Kuulinge uppgår till 20 Llk medan motsvarande pris 

för oljeblandat grus fö:.' 37 mk. Det förefaller därför ut.

skottet sor;.1 om oljeg::cusbeläggningens andel av vägförbätt

ringsarbetena borde bli större särskilt i skärgården för 

att därigenow på lång sikt få ned kostnaderna för under

hållet. 

Landskaps styrelsen har föreslagit att vissa vägar i 

Kumlinge skulle oljegrusbeläggas under år 1971 för c. 

50.000 mark. Totalkostnaden för en planerad oljegrusbe

läggning av vägarna i kommunen skulle uppgå till c. 

150. 000 lDk. Utskottet anser därför att de besparingar som 

under ~ret möjligen kan uppstå från andra anslag i första 

hand skulle användas för oljegrusbeläggning i Kumlinge. 

10 Ht.V~6. I!W=öp av ruotorsläde J2_9h ny tJ4äJ:Btebåt. 

Behovet av en beredslcapsfarkost under menförestiden i skär

gården har bl.a. konstaterats av utskottet i samband ned 

en motion under vårsessionen detta år. Utskottet omfattar 

därför förslaget ol!l inköp av en sådan samt att denna skulle 

överlämnas på vissa villkor till sjöbevakningens disposi-· 

tion. Dock förutsätter utskottet att den föreslagna hydro

koptern har lämnat försöksstadiet och sålunda är helt fu...'1k

tionsc1uglig. 

;.:10 Ht.YII~2.Förinköp av ol~eslg.Qs1sutrustning. 
Enligt det budgetförslag oljeskyddskornmitten uppgjort 

skulle anslaget för anskaffning av ol j eskyddsu trus tning 

uppgå till 45.000 rnk~ vartill komuer anslag för korexit 

och nnna t material SOitl är avsett att förbrukas. I överens

stämmelse därmed föreslår utskottet att anslaget skulle 

höjas till 45.000 Eiark. 

1 Ht.I:lO. Lå11 för kraftutbygg;X}..Q;_,d(3n. 

Förutom den planerade kabelläge;ni:ngen över Alands hav 9 

son beräknas kos ta c. 15 rJil j. mark tillkommer investering

arna för en utbyggnad av fortsättningen i form av stamlin

jer till en beriknad kostnad owc.5, 5 milj. mark. Med beak-
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t and e av den motivering landskapsstyrelsen anfört till 

stöd för upptagande av detta anslag föresl å r utskottet 

att ans laget skulle höj a s med 500.000 mark för utbyggna d 

av dessa sta@linjer sat11tidig t som utskottet f öreslår a tt 

l ands t i nget som villkor för l ånet s utbetalning skulle upp

stä lla att de å l ändsk8. elkraftsanläggningarna sammangår 

till en enda ekonouisk enhet. 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet 

vördsruJt föreslå 

att I:andstinget måtte antaga landskaps

styrelsens förslag till ordinarie inkomst
och utgiftsstat för l andskapet Åland under 

å r 1971 E1ed följande ändringar till tillägg 

sarnt beru.yndiga l andskapsstyrelsen att uppta

ga f ör budge tens f örverkligånde erforderliga 

l ån. 

I 

l 
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I N K 0 M S T E R. 

landskapsstyrelsens finansutskottets 

försl a g förslag 

6 L.vdelnin ge n. 
============== 

I. Finansiering ~inkomster. 
11.vrä lrniD__g_s- _ 2.9luä nteinkornster. --

2 Lån· . 7.204.555 

Summa I kap~ 39.754.555 40.?.2,_6.295 
Summa 6 Avdelningen 39. 754. 555 4Q. 296. 295 

Summa i:okor;ister Dk_45~827.365 

7.746.295 

46 .369 .105 
===========================~~~====================== 

1J .'.r G I F T EJ_~~· 

2 Huvudtiteln. Landskapsstyrelsen. 
================================ 

I ~ Centralfgrvaltnin~ 

2. Ledamötern a s i landskapssty-

relsen arvoden, dagtrakta 

menten och resor(försl ags

a nsl a g) 

~-Huvudtiteln.Hälso- och sjukvård. 
================================= 

V. S ~irskild a anslag. 

6, Bidrag till avlönande ·av hälsoins

pektörer (förslagsanslag ) 

11~~~g~~~~~H1~~ · 
I. Ål a nds lyceum. 

l. AY:löni:q_gar:_ - _ 
re-ktorsarvode - - - -
III. Ålaruia _s_jöfartsi~:tovelils. 
Avlöningar: l. 

.§.kepparskola n@ timarvoden. 

-
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IV. Ålands . tek~isk~ skola. 

Extra kurser (förslagsanslag) 

maskinskötarkurs 14.500 7!500 

Summa I V kap. 386.710 379 .710 

XIII ~ Särskilda anslag. 

14. Understöd åt föreningen Norden 

Summa XIII kap. 483.150 485.1 50 

Summa 5 Huvudtiteln 9.1 35. 169 9.130.169 

7 H1r'r~:t~1:l~L~Q1!1:.! Kq:r:pmuni ka tionsväsendet. 

1· Arbetsledning. 

1. Avl öninga:c ~ 

ingenj örstillägg (förslags

anslag) 1.980 3.720 

Suwrna I kap. 307.381 309 .121 

Summa 7 Huvudtiteln 5 .91 1. 03 5 5 .912. 775 

9 Huvudtiteln. Diverse ansl ag. 
============================== 

II . Sä~skilda anslag. 

15. Utgifter för brandväsende t (förslagsanslag) 

10 Huvudtite l n. Investeringsutgifter. 
===================================== 

II . Hälso~ och sjukvården~ 
1. Ål ands centralsjukhus för ny

och å teranskaffningar 

Summa Il kap. 210.500 

VII. S~~skilda anslag. 
250 .500 .......... ___,,, . 

2. För ink öp av oljeskyddsutr ustning 

Summa VII kap. 138.000 .14-~ 

Summa 10 Huvudtiteln 5.259.800 5.304.800 

11 Huvudtiteln . Underst ödsl ån. 
=~============================ 

I. 1\TäJ:: i1'$_arnas f räm ;iande.:. 

374 

20 . 750 13.750 

2.000 4.000 

252.381 254.121 

- · 

200.000 240.000 

40.000 45 .000 
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öv~l_ga n är ing_c:i.~ '!. 

10. Lån för kraftutbyggnad (re

servati onsanslag) 

Summa I ka p. 3.025.000 ~.OOQ 

SurillilO.. 11 Huvudtiteln 6.150 . 0 00 _?.650.000 

375 

500.000 1.000.000 

SumrJa utgift er mk 45.827.365 46.369.105 
============================================== 

lfariehaEm 9 den 14 december 1970 . 

På f~tskott~ ts vägnar: 

~~~/,~~ 
Folke \fo i val in .:s: 

ordför ande 

. /. Sune Carlsson 
sekreterare. 

lifärvaranc1e i utskottet: ordf ör:mden Folke VJoival in, vic e ordfö rand en 

Harry Lind f ors s a:u1t ledamöterna Bert el Söderl und, (delvis) , Georg V.Ti c1 e

ruan (delvis) 9 Runa r Wilen ( delvis) s amt ersä tta rna Thor-Alf Eliasson 

(delvis) och Sven Friberg ( delvis). 
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Bil.l. 

'.11ill Finansutskottet 

från kulturutskottet. 

Sedan Finansutskottet i skrivelse den 23 november 1970 inbegärt 

kulturutskotte ts yttrande över anslagen för kulturella ändamål i 

landskapsstyrelsens förslag till ordinarie årsstat för landskapet 

Åland under år 1971, f år kulturutskottet h ärmed anföra följande. 

Utskottet har konstaterat, att ans lagen för kulturändmnål i det 

föreliggai."lde årss tatsförslaget i stort sett upptagits till belopp, 

som till större del än tidigare bör kunna mot svara det verkliga be ~· 

hovet inom landskape ts kultursektor, varför utskottet i detta avseen

de på ett undantag när intet har att anmärka emot förslaget. 

För en verklig aktivering av kulturs ektorns a lla delområden och 

ett rationellt utnyttjande av anslagsmöjligheterna i ordinarie väg 

finner utskottet det dock angeläget at t ånyo påminna om at t ett sär

skilt administrativt organ borde skapas, sammansatt av representanter 

för kulturlivets olika delområden. Ett sådant adminis trativt organ, 

vilket under landskapsstyrelsens överinseende skulle vara rådgivande, 

icke minst i fråga om an slagsåtgärder, måste anses hava den största 

förutsättningen för att taga initiativ till verkligt avgörande fram.ste g 

inom landskapets kulturliv och såsom central och samlande j_nstans 

utveckla detsamma inom kultursektorns alla delområden. 

Vad sedan beträffar särskilda moment i förslaget till årsstat 

önskar utskottet framhålla följande. 

5 Ht.XII. Biblioteksverksa.mheten. 
~~c=-r-- - . . - - - .., ,~ 

Utskottet har erfarit, a tt Ålands f örfattningssamling icke kostnaQs

fritt distribueras till biblioteken i landskap et, oaktat så sker 

exempelvis till folkskolorna. Självfallet bör enligt utskottets upp

fattning al lmänheten gj,vas möjlighet att utan s~rskilda kostnader 

kontinuerligt följa med och t aga del av landskapets lagstiftning. 

Fördenskull föreslår utskottet a tt landskapsstyrelsen måtte ombesörj a; 

att förfg,ttningss81nlingen fr. o .m. börja n av å r 1971 fortgående distri

bueras till samtliga bibliotek i landskapet utan särskild rekvisi tiorL 

Spe ciellt e.nslag för ändamålet torde icke vara erforderligt. 

2- Ht. XIII: 3 ~Ålands Fågel§_}fyq.dsförening. 

I detta liksom ; en de_L ·andra :fall utges betydande belopp av al1-

männa medel för vetenskapligt forskningsarbete. Detta anser utskotte t 

riktigt, me:r vill tillika b e tona 7 att forskning sverksamheten j_nga~ 

lunda bö,, bedrivas enbart för forskningens eller forskarnas egen sk:ull 7 
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ut211 bör resultaten så ofta som möjligt delgivas den intresserade 

allmänheten 9 till exempel i t:ryc1c eller genom massmedia. Därigenom 

skulle utbytet i~,v forskningsverksamhe ten inom. landskapet utan tvivel 

bliva avsevärt större än vad so1n hittills varit fallet. 

5 Ht. XIII~ 3 p. _ ~~2 För vetensk?.-;}?]-iga av hand~~ 

Utskottet emotser att landskapsstyrelsen utan dröjsmål vidtager 

åtgärder för utgivandet av de läroböcker i åländsk historia och Sa!ll

häll.skunskap ävensom geografi och hembygdskunskap, för vilkas utform

ning utskottet uppdragit klar<c riktlinjer i m.'.:lrs innevarande år, och 

vilka av 12Yldstinget, åtminstone den förstnämnda, förutsatts utkomma 

under år 1970. Samtidigt har utskottet konstaterat det faktum, att 

ett komplett bildverk av högre klass över Åland saknas, vilket måste 

betecknas som en uppenbar brist, särskilt med beaktande av turismens 

betydelse för landskapet. Oaktat läroböckernas utgivande måste stå i 

prioritetsställning, hindrar detta knappast landskapsstyrelsen från 

att snarast vidtaga åtgärder för åstadkomirtandet av ett dylikt bil.d

verk. 

5 Ht.~IIJ~l4 Unq_erstöd åt föreningen Norden. 

J::iiks m11 landskapsstyrels en (enligt budgetmotiveringen) har även 

utskottet erfarit~ att för år 1970 beräknat anslag visat sig orealis

tiskt med beaktm1de av de ekonornj_ska förpliktelser föreningen såsom 

jämställd med övriga huvudföreningar har att åtaga sig. Trots detta 

upptager budgetförslaget för år 1971 fortfarande endast 2.000 mk, 

vilket enligt vad utskottet erfarit icke ens utgör hälften av vad 

föreningen Norden i landskapet såsom erforderligt ansökt om. Den 

åländska föreningen har i princip att åtaga sig samma slags förplik

telser och bedriva en.:thnnfu verksa1nhe t som de övriga nordiska länd er

::.as riksomfattande föreningar bedriver med avsevärt stöd av stats

medel. Därför bör bidraget till den åländska föreningen beräknas på 

en annan bas än enbart landskapets befolkningsnumerär. I annat fall 

blir följden den att ve.rksamheten direkt och ofördelaktigt hämmas 9 

oaktat föreningen skall företrii,da landskapet som en särskild enhet 

inom det nordiske::, .samarbeteto Under år 1971 kommer därtill en bok om 

Åland och Färöarna att utgivas på åtgärd av Norden-föreningarna, var·~ 
Vid givetvis den åländska föreningen kommer att erhålla särskilda upp~ 

gifter och förp1iktelser 9 icke minst av ekonomiskt krävande art. 

Utskottet föreslår att anslaget för föreningen Norden höje~!.;ilJ; 

4.ooo mk. 
~=== 

Mariehamn den 9 december 1970. 
På kulturutskottets vägnar: 

Ordförande Olof ,Tcmsson 
Sekreterare Max Carlberg. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Olof ,Jans son, viceordföranden 
Elmer Jansson (delvis) ,ledamot J?ede:r Söderström,ersättare Viktor Ar
Vidsson (delvis). 
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Bil. nr 2. """'"'" - - -- -- - - - -

Till Finansutskottet 

frå n l agutskottet. 

Såsm1 utlåtrn1c1e i frågan 01!1 f örva ltningen av befolkningsskyddet 

i l e,ndskapet får utskottet h ä:rrwc1 j,ran anföra följande: 

378 

J3efo lknin g sskydd e t ä r en förvc.ltningsgren ~ som i huvudsak hör till 

riket s förvaltning även om vissa delar av befolkningsskyddsorganisa~ 

tionen h ör till landskapsförvaltniJ.1gen s åsor:.1 brandskydd, räddnings 

tj 3.l1st och byggnad.sförval tnj_ng. :Cnlig t 20 § självstyrelselagen för 

Åland kan rikets förvaltningsuppgifter överföras på landsJn:ipR.sty-t·e lsAn 

genoB såkallad öve renskommelseförordning. Då till b efo lkningsskyddet 

också hör beva.k:,1ingsuppgif ter såsoi11 bevakningen av den radioaktiva . 

strå lningen 9 torde det icke vare, ElÖ jligt a tt överföra hela denna för

valtning på landskapsmyndigheterna . Dessa bevakningsuppgifter är e tt 

typiskt riksintresse. 

l'fö.rand a bevokningsuppgifter h2,r också n ä r a samband med den regiona

la ledni ngen av befolkn:i.nG,sskyddet under en krissituation. Det synes 

där för utskotte t icke ä ndmnålsenlig t 9 måhända icke ens politiskt nö j

ligt a tt öv erf ör 8.. befolkningsskyddsförval tningen p å landskapet till 

de delar denna förvaltning direkt handhaves av statsmyndigheter. 

Överv01 :::~..:.11ge11 av det kornrnunal n befolkningsskyddet och den för ord

nandet av sjiilvskydd nödvti.ndiga upplysningsverksamheten kunde däre mot 

hanclhavas av l andsl;:ap smyndigheterna . Det bör dock observeras att det 

i befolkningsskyddslagen och me c1 stöd av den s amna utfärdade b estärin .1el

serna uppställclct kravet på organisation och utrustning likafullt blir 

gällande i landskapet. Skulle l andskape t övertaga vissa av de på korn-

Emnerrm ankoE1mande uppgifterna j_norn befolknings skyddet, måste kostna-

derna härför föra s p å landsknpets enskilda medel eftersoLJ komaunerna 

icke åtnjute r ekonomiskt stöd frå n staten för befolkningsskyddskostna -

c1 ernct t) 

På gl'"l;md o.v de diskussioner soi:.1 förts nel l an länsstyrelsen och lrn1d

skap sstyrelse:iJ. h a r l änsstyre lsen utarbetat en principlösning för be

folknin gsskyddet i de åländska lnndskomn unern o. utgående från en inter

kornl"J.unal sar"1verkan s å att kos tn2c1e:rna för de små komi1:mnerna kunde hål

las p8, en skälig nivå. Detta f örslag har tillsvidare in te godkänts av 

m.inisteriet för inrikesä rendena 9 n åhända på g rund av att planeringen 

av lJefolkningsskydde t under den senaste tiden varit föremå l för en 

gen o:t,1gående omarbe tning. l'ifurner2. lm:c nya ma terialstater fastställts ? 

varför förutsä ttningar torde finnas för en revision av den tidigare 

Planeringen för landskapet. 
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Utskottet finner att det i c1ette, skede iclrn är möjligt att föreslå 

överförande av .fU;rval tningsuppgj_fter på landskapet i större utsträck~ 

ning än att ett sOl.J.arbetsorgan t i llsättes för att lösa de samarbets-

frågor? som upp enba rligen komE1e:::' a.tt uppstå. Detta organ kan närmn re 

utreda de pr81cti ska frågorna och på grund av utredningen kan slutlig 

st2llni:ng tag9,s till frågan 01u lodningen av bofolkningsskyddsverksrn11-

11ete:n . Däri~1ed stöder utskottet den uppfattning landskapsstyrelsen 

f'rru.1fört i fra1Dställni11g nr 31/1970 o 

Marieharim ~ den 9 december 1970. 
På lagutskottets v ä gnar: 

Nils Dahlnan 

Rolf Sundrnan. 



Bi:Z.. br 5. 

I-Rådgi van<j~ J 
kommitte 

I 
Ledare . =- 1 

Chef G. HolrDberg 
Brandkårsförb. 
representant 

Lokala polis:
chef en el. 
dennes företr. 

I 

Organiso.tionsplan för bekämpning av ol;ieskC!-dor ino:r:i landskapet 

Ålands lru1dskapsstyrelses färjor: 5 st. fä~jor, 5 st. båtar 
~ Chef G. Halmberg 
I .. . ~~~~ . Vice G. Stenbäck 
I 
17SjörädclJ.1ingen 1 st. fartyg Chef H. Joelsson 
1 Vice F. Fagerström I -- "~~·~~=-- -- -~-~-------· 
~Sjöbevakningen: 3 båtar, 2 bevaknings- Chef K. Kärkkäinen 

Åland. 

:Personal
besättning 

Personal"" 
besättning 

1· fartyg Vice 3 st. 
I . - -~~...---,.,~--~~---------------------

~Ålands l andskapsstyrelses verkE1. Chef Nils Karlsson Personal= 
I ~--~~- ~-~= --~-y~ce E. Sävstrand 20 man 
I Ålands - 19 - vägmästare Lastbi l a r 10 st. Chef B. Ackr~n Personal= 
~ _ n_ C. Bjon 40 man 
1 - 11 - T. Hans e. 1 

I ,~~~ms stad LastbiJ~~~: . 2 . st. Chef V. Ers Personal= r . ---~~~· ~-- -·. M • 'Lis e L. Lönn.92.. i_g t 40 111an 

!~Polis::__ i samtliga kommuner . ~~· ~~=·· 

4Å1ands l a ndskapsstyrels e 
I Jforst~y=9-elningen ~ ~ Chef J. Harb~fE. 
i --~---------------· 
I E'rivillig a brandkåren, Mariehc:tl:ll1 B. Ahl qvis t ~ I Strandnä s G. Wideman 

~ 
! 

Jomala 
Gottby 
Sal tvik 
Föglö 
Eckerö 

( c. 400 man 

~ 
I 
l ~~~~~~------------__;;;s~am~t,,:__b~r;;;...;.an~k~Eist§~~a_ i~o~·v_r_i_·~g~a __ k_o_m_m_u_n_ .. e __ r ________________ ~---· 

I Lotsverket 
~ 

3 st. lotskuttrar 
6 " remr.mrbå tar ne c1 kran 

och vinsch 

Chef E. Karlsson 

~ 
GO 
~ 
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Bil. 4. 
Avskrift. 
Utvecklingsdelegationen 

för landskapet Åland. 

Nr 1114 .Agr. 

Ålands landskapsstyrelse 

Härstädes. 
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Som svar på Eder skrivel se av den 17 november 1970 (BD 2361/269-70) 

angående höj an det av taket för l andskap sgaran tier, ber utvecklings

delegati onen at t få meddela 9 att ärendet tagits upp till behandling 

i delegationen, varvid beslutats understryka följande: 

JVied beaktande av 9 att 1,5 milj. mk av garantibeloppet kommer att 

vara .använda vid årsskiftet 9 och med hänsyn till de betydande inves

teringar som är att vänta 9 borde detta belopp ytterligare höjas. Här
vid bör också be8Jc tas att anslag på andra håll i Finland inte bevil-

jas enligt befolkningsmässiga grunder, utan i enlighet med den regio

nala ekonomiska aktiviteten. Behovet av garantier kommer att vare_ 

störst c. två år framåt, varefter det utestående garantibeloppet 

minskar i och med att lånen börjar betalas tillbaka i större omfatt

ning . Därför bör en böjning av garantibeloppet företas fram till å r 

1973 9 varefter det kunde återgå till ursprungligt belopp fram till 

år 1975. 

På utvecklingsdelegationens vägnar 

Viceordförande Tor Mattsson 

Sekreterare Yngve Mörn 



Bil.5. 

Avskrift. 
Utvecklingsdelegationen 

för landskapet Åland. 

Nr 1115 .Agr. 

Ålands landskapsstyrelse 

Kamreraravdelningen. 

MD,riehamn den 9 december 1970. 

Som svar på Eder begäran orn utlåtande angående Ålands Elandelslags 

ansökan om räntestöd ber delega,b_onen att få anföra följande: 

Det kan inte anses ändamålsenligt att de knappa utvecklingskre

di trn.edlen belastas med basinvesteringar av den storleksordning, som 

elkraftsförsörjningen förutsätter. Basinvesteringar av denna typ bör 
i stället hänföras till åtgärder motsvarande statliga insatser att 

säkerställa elförsörjningen och hålla elprisen på skälig nivå. I 

statens budgetförslag för 1971 upptas lån för byggande av vatten~ 

kraftsverk i utvecklingsområdena. 

:Delegationen vill i detta ss1nrnanhang påpeka att elförsörjningen 
i rjJcet uppfattas som en utvecklj_ngsfråga. Riksdelegationen har i sitt 

betänkande om främjandet av utvecklingsområdenas ekonomi (1969) be

tonat~ att uppmärksamhet skynds9.r11t borde ägnas sådana åtgärder, ge

nom vilka det vore möjligt att påskynda distributionsanläggningarnas 

sammanslagning till större enheter än för närvarande för att effekti

vera distri butionsverksamhe ten o cl1 reducera de därav härrörande kost

naderna. Enligt rikesdelegationens uppfattning skulle en ökad finan

siering av elenergi kunna överv:C:tgas, men förutsättningen bör vara att 
det projekt som finans i eras leder ti 11 betydande h:r::i.nsr.hra tionalise-
ring. 

:Med beaktande av. den viktighetsordning som en basinvestering av 

ovan .relaterat slag är för hela det åländska samhället, och hän

visande till riksdelegationens utlåtande om större ekonomiska enheter 

för elkraftsanläggTI.ngar, föreslår utvecklingsdelegationen för land

skapet Åland att åtgärder måtte vidtas i brådskande ordni11g för att 

undersöka :i.nöjligheterna att de lnorn landskapet verkande produktions

och distri butionsanläggningarna skulle sammanslås., 

Under rådande förhållanden bör 1970 års m1slag beviljas, men utveck
lingsdelegationen förutsätter för framtiden att en helhetslösning nås, 

varför delegationen förordar att :motsvarande anslag inte skall beviljas 

Under år 1971, såvida inte elkraftsanläggningarna därförinnan bildat 

en större ekonomisk enhet. 
På utvecklingsdelegationens vägnar: 

Viceordförande Tor Mattsson 
sekreterare Yngve Mörn. 


