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1977-78 Lt - Ls framst . nr 26 - Fu.
FINANSUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 8/197'7-78 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till l andstinget med förslag om utverkande av
extraordinarie anslag f ör byggande av landsvägsbro mellan Töftö och Gersholm i Vårdö kommun.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets yttrande.
Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, landskapsstyrelseledamoten Stig Holmberg, överingenjören Anders Lindholm, finanschefen Ake
Bamberg samt byråchefen Jarl Lindqvist, får anföra följande.
I samband med en framställning från landskapsstyrelsen i samma ärende år
1974 tog landstinget ställning för att brobygget och vägprojektet i fråga
om Vårdötrafiken skulle förverkligas inom ramen för ordinarie budgeten .
I början av år 1976 var även landskapsstyrelsen beredd att teckna kontrakt
för byggandet av bron. De olika uppfattningarna inom finansministeriet och
landskapsmyndigheterna om innebörden av de vid förverkligandet av Projekt
-77 ställda villkoren och deras inverkan på finansieringen av andra byggnadsprojekt ledde emellertid till att byggstarten då uppsköts .
Enligt utskottets åsikt är, såsom landstinget tidigare hävdat, vägprojektet
jämte bron - liksom väg- och brobyggnadsarbeten inom landskapet i övrigt av ordinarie natur. Samtidigt kan emellertid konstateras, att någon enighet i tolkningen av villkoren för Projekt -77 inte kommit till stånd trots
ansträngningar från olika håll . Utskottets majoritet anser förhållandet i
dag vara sådant, att ett vidhållande av finansieringen inom ramen för ordinarie budgeten varken praktiskt eller principiellt skulle föra frågan framåt. Ärendet löper mer risk att låsas för ytterligare obstämd tid, varför en
omprövning av tidigare beslut synes motiverad. Med hänsyn till bl.a. de omdiskuterade villkoren, bedömer utsk0ttet i dag situationen som sådan, att
landstinget, med avkall på den tidigare hävdade principiella ståndpunkten,
kunde nå konkreta resultat genom att nu välja extra ordinar ie finansiering.
Utskottet vill även i sammanhanget framhålla, att valet av finansieringsväg
påverkas av att brobygget förverkligas w-ider genomförandet av ProjeKt -77. Det föreligger emellertid inte anledning att särskilt
hänvisa till detta projekt i framställningens kläm .

I

I

324
-2 Utskottets förhoppning är givetvis att framställningen i berörda riksinstanser skall undergå möjligaste snabb behandling och leda till ett positivt avgörande. Ett snart avgörande är av betydelse inte minst med tanke
på sysselsättningseffekterna men utskottet vill även poängtera att Vårdöproj ektet ingår som en del av gällande trafikplan för skärgården och att
möjligheterna till fullföljande av där förutsatta helhetslösningar i väsentliga delar är beroende av att Vårdö konununs konununikationspr oblem kan lösas
genom en fast förbindelse .

I
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Ur sysselsättningssynpunkt borde brobygget helst kunna påbörjas under sensormnaren, då enligt nu föreliggande prognoser en betydande avmattning av
sysselsättningen och brist på byggnadsprojekt kormner att föreligga . Det
vore enligt utskottets uppfattning därför ändamålsenligt att , med hänvisning till finansieri ngsfrågan , villkorliga anbud redan nu skulle inbegäras .
I övrigt framgår av framställningen och tidigare utredningar behovet av
förbindelsen och de ekonomiska fördelarna dänned .
Utskottets minoritet, bestående av viceordföranden Lasse Wiklöf och ledamoten Olof Jansson har anmält skiljaktig mening och till betänkandet fogat
skriftliga reservationer .
Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte ingå till Alandsdelegationen med framställning i den av landskapsstyrelsen föreslagna lydelsen om utverkande av ett
extraordinarie anslag om 9.600 .000 mark för byggande av en landsvägsbro mellan Töftö och Gersholm i Vårdö kormnun .
Mariehamn den 30 januari 1978 .
På

- s vägnar :

/

Närvarande i utskottet :ordföranden .Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Olof Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund .
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RESERVATION
Undertecknad, som ej kan omfatta majoritetens i finan;uskottet beslut om
godkännande av landskapsstyrelsens framställning nr 26/78 om utverkande
av extraordinarie anslag för landsvägsbro mellan Töftö och Gersholm i Vårdö
kommun, vilket byggnadsprojekt redan föreligger budgeterat i landskapets
ordinarie årsstater 1975-78, får häruti anföra följande:
1. Enligt 29 § 2 mom. självstyrelselagen skall såsom ordinarie utgifter anses anslagsbelopp för behov, vilka icke är att hänföra till extraordinarie
utgifter. Jämlikt 30 § 2 mom. nämnda lag anses såsom extraordinarie utgifter större engångsutgifter, vilka icke sammanhör med den ordinarie
,,

budg~JL~g~~;r:Jgg~l1·

Landstinget äge.c rätt att välja mellan dessa enligt
prövning på basen av självstyrelselagens stadganden men knappast har
avsetts båda finansieringsvägarna samtidigt. Landtinget har upprepade
gånger prövat ifrågavarande brobyggnadsprojekt såsom varande en ordinarie finansiering, för vilken anslag upptagits i landskapets ordinarie
årsstater fr.o.m. 1975 till en summa om 7,6 milj. mk,varav i årsstaten
för 1978 är upptaget 1,6 milj.mk, varom landstinget fattade beslut den
17 dennes, då liksom tidigare enhälligt.

Då landskapsstyrelsen nu omedelbart därefter framlägger förslag om finansiering av enahanda projekt extraordinarie vägen utan att samtidigt
inkomma med framställning om avlyftande av de anslag för samma ändamål
vilka budgeterats i ordinarie väg, kommer sålunda framställningen om
extraordinarie anslag ej att stå i överensstämmelse med självstyrelselagens grundsatser i 29 och 30 §§ och landstingets tidigare beslut.
Den 13 april 1976 har Alandsdelegationen haft ifrågavarande finansieringsärende till prövning i samband med ordinarie utjämning och därvid
uttalat "att förverkligandet av brobyggnadsföretaget mellan Girsholm
och Töftö i Vårdö kommun sammanhör med den ordinarie budgetregleringen".
Det framstår tillika uppenbart att några andra omständigheter än självstyrelselagens grundsatser vare sig kan eller får påverka prövningen
vid valet av finansieringsväg i varje enskilt fall.
2. Såsom hinder för finansiering i ordinarie väg har åberopats punkt 3 i
statsrådets villkor i samband med projekt -77 av den 8 april 1970. Nämnda p. 3 har följande lydelse: "De åländska myndigheterna bör under nämnda
tid avhålla sig från att påbörja andra större byggnadsföretag och, ifall
detta är ofrånkomligt, bör sådana ärenden, innan förverkligandet av byggnadsföretaget sker i form av framställningar om extraordinarie statsan-

-2slag, föreläggas Republikens President för godkännande."
: ;Bestämningen 11uncier nämnda tid" kan icke-:.syf ta på annat, län den i de föregående punkterna 1 och 2 uppdragna tidsperioden för genomförande av projekt -77, nämligen åren 1971-77. Det kan ingen heller påstå att de
åländska myndigheterna vare sig skulle ha överenskonnnit eller godtagit
några vitlkor under annan tidsgräns än den nämnda. I och med ingången
av år 1978 bör således dessa villkor icke längre kunna åberopas utan
förnyelse.
Det bör även stå klart att några villkor eller överenskonnnelser på sidan
om självstyrelselagen icke kan rubba självstyrelselagens grunder. Beträffande p.3 i statsrådets ovannämnda beslut antecknade landskapsstyrelsen
i sitt svarsbrev den 11 maj samma år "att de legala grunderna för landskapets hushållning givetvis icke i och för sig kan temporärt ändras
genom direktiv eller överenskommelser utanför självstyrelselagstiftningens ram."
Den fore1iggande :6ramställningen om.e~tra<irdinarie anslag kan således
ickedgrundas på:, basen a,v några entydigt gällande villkor,
1

3. I betänkande nr 1/1976-77 har landstingets självstyrelsepolitiska nämnd,
som enligt 29 § landstingsordningen har i uppgift att verka såsom rådgivande organ i frågor rörande landskapets författningsenliga rättigheter,
utrett huruvida statsrådets ovanberörda villkor rör landskapets författningsenliga rättigheter. Från det område i betänkandet, som berör Vårdöbron, må följande utdrag anföras: "Mot bakgrunden av vad ovan anförts
finner nämnden, att Vårdöbron som byggnadsprojekt på basen av dess planerade tidsmässiga och finansiella uppläggning inom landskapet tillkommande skäliga ordinarie medel faller utom ramen för villkoren i samband
med projekt -77. Det framstår nämligen uppenbart att förenämnda planläggning skett under självstyrelsepolitiskt ansvar och att landstinget
därvid även tagit skälig hänsyn till det statsfinansiella läget genom
återhållsamhet på andra områden inom vägbyggnadsanslagen."
Betänkandet omfattades enhälligt av nuvarande landstinp;.
Den föreliggande framställningen om extraordinarie anslag kommer således
att stå i strid även med självstyrelsepolitiska nämndens ställningstagande i frågan.
4. Det står uppenbart att Vårdöbro-frågan ej bör lösas genom ett frångående
av självstyrelselagens grunder. Fastmer är det irritationen kring statsrådets ovanberörda villkor, som bör fås bort. Det förefaller otänkbart
att därvid icke förhandlingsvägen i frågans nuvarande läge skulle vara
framkomlig. I brev till finansministeriet har landskapsstyrelsen anhållit om att p. 3 i förenämnda villkor skulle avlyftas. Ärendet är således

r
-3-

anhängiggj ort i statsrådet men icke ännu föredraget.
Det vore fullkomligt oriktigt att genom nu föreliggande extraordinarie
framställning förekomma statsrådets handläggning öch ställningstagande
i ett ärende, som där anhängiggjorts just av självstyrelsemyndigheterna.
5. Då slunda landskapsstyrelsens föreliggande framställning kan betvivlas
stå i överensstämmelse med grundsatserna i 29 och 30 §§ självstyrelselagen mot bakgrunden av landstingets redan fattade beslut i ärendet,
därtill står i strid med Ålcmdsdelegatiortens uttalande beträffande
ärendets art i finansieringsväg, ävensom i strid med självstyrelsepolitiska nämndens yttrande i frågan; och då framställningen dessutom
skulle förekomma statsrådets handläggning av landskapsstyrelsens där
anhängiggjorda initiativ i ärendet, finner undertecknad att framställningen ej kan omfattas. Icke heller har någonting i sak framkommit
eller ändrats, som skulle motivera en ändring av landstingets tidigare
fattade beslut om Vårdöbron, vars förverkligande i skyndsam ordning framstår såsom självfallen i dagens situation med anlitande av inhemsk
produktion och arbetskraft.
Mariehamn den 30 januari 1978.
Olof Jansson.
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Undertecknad, som eJ kan ~mf'atta majoritetens i finansutskottet beslut om
godkännande av landskapsstyrelsens f'ramställningtt.~tri- 1 lUerkande av extra<1Jrdinarie anslag f'ä°r landsvägsbra mel lan Töftö och Gersholm i Vårdö kommun7J vilket byggnadsprojekt redan f'öreligger budgeterat i landskapets ordi
narie årsstater 1.975-78 71 får häruti anf'öra följande:
1~

Enligt 29 § 2 mom~ självstyrelselagen skall såsom ordinarie utgifter
anses anslagsbelopp f'ör behov, vilka icke ära att hänföra till extraordinarie utgifter. Jämlikt JO § 2 mom. nämnda l ag anses såsom extrao.r dinarie utgif'ter större engångsutgif'ter 1, vilka icke sammanhör med den
<0.rdinarie budgetregleringen. Landstinget äger rätt att välja mel l an
dessa enligt prö.v ning på basen av självstyrelselagens stadganden men
\e.~~)':Mf 1.J~ "-'
f-t.,; .
.
.
••
• .
.
·a f1nans1er1ngsvagarna samt1d1gta Ls.ndst1nge1t- har upp' prövat if'rågavarande brobyggnadsprojekt såsom varande en
repade gånger
ordinarie f'inansiering ,; för vilken anslag upptagits i landskapets ordinarie årsstater f'r.oom. 1975 till en summa om 7,6

milj. mk, varav i

årsstaten f'ö·r 1978 är up1:lJtaget 1, 6 milj .. mk,, varom landstinget f'attade
beslut den 17 denn~s~ då liksom tidigare enhälligt.
Då lands.kaipsstyrelsen nu omedelbart därefter framlägger förslag a.m f'ina.nsiering av enahanda projekt extraordinarie vägen utan att samtidigt i
inkomma med framställning Qm a.vlyf'tande av de anslag f'ör samma ändamål,
vilka budgeterats i ordinarie vägr kommer sålunda framställningen om
'
~
~ J.
extraordinarie anslag~tt stå i ~°i'~ed SJälvstyrelselagens grundsatser i 29 och JO §§ Q;Ch landstingets tidigare beslut.
Den l.'.3 ap,ril 1976 har Ålandsdelegationen haf t if'rågavarande f'inansieringsärende till prövning i samband med ordinarie utjämning och därvid
uttalat "att f'ö'rverkligandet av bro,byggp.adsf'öretaget mellan Girsholm
och Tof'tö· i Vårdö kommun sa.mmanhör med den ordinarie budgetregleringen~'
Det f'ramstår tillika uppenbart att några andra omständigheter än
självstyrelselagens grundsatser vare sig kan eller f'år påverka prövningen vid valet av finansieringsväg i varje enskilt fall~
2. Såsom hinder fiS'r finansiering i ordinarie väg har åbercu,pats punkt J i
statsrådets villkor i samband med projekt -77 av den 8 april 1970. Nämn
da. p.J har foljande lydelse: "De åländska myndigheterna bär under nämne
da tid avhålla sig f'rån att påbörja andra större byggnadsf'öretag och,
ifall detta är o,f rånkomligt, bär sådana ärenden innan f'örverkligandet
av byggnadsf'öretaget sker i f'orm av framställningar om extraordinarie
SJtaitsginslag f'ö'reläggas Republikens ::President f'ör godkännande."
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Det vore fullkomligt oriktigt att genom nu föreliggande extraordinarie
framställning förekomma statsrådets handläggning och ställningstagande
i ett ärende i som där anhängiggjorts just av självsty~elsemyndigheter
na.
{µ["~

Då _?ålunda landskaps styrelsens föreliggande framställning1(stä~ i ~ff'iQ.
~~-dsatserna i 29 och JO §§ självstyrelselagen ,.mot bakgrunden av
landstingets redan fattade beslut i ärendet, ~:~.,. .,. strid med Ålandsdeleg~tionens uttalande beträffande ärendets art i finansieringsvä ~ ,
cffi'rj ~~trid ~ med självstyrelsepolitiska nämndens yttrande i
frågan, och då framställni ngen dessutom skulle förekomma statsrådets
handläggning av landskapsstyrelsens där anhängiggjorda initiativ i ärendet, finner undertecknad att framställningen ej kan omfattas .. och att
J cke heller~gonting i sak framkommit eller ändratsi som skulle motivera en ändring av landstingets tidigare fattade beslut om Vårdöbron,
vars fö·r verkligande i skyndsam ordning framstår såsom själ1.Zfallen i dagens situation med anlitande av inhemsk produktion och arbetskrafto
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3) I statsrådets villkor för Projekt-77, vilka aldrig varit av-

sedda att inverka menligt på landskapets ordinarie budgeteringsrätt,
avses klart och entydigt perioden 1971 - 1977. Punkt 3 i nämnda villkor
klargör att villkoren omspänner just i frågavarande tidsperiod. I punkt

3 heter det: "De åländska myndigheterna bör

~~~~=:~~~~~g=~~~

avhålla

sig från att påbörja andra större byggnadsföretag, och ifal l detta är
ofrånkomligt, bör sådana ärenden innan förverkligandet av byggnadsföretaget sker i form av frrunställningar om extraordinarie statsanslag
före l äggas Repub l ikens President för godkännande".

~~~~~g=:~~~~

är

i och med utgången av 1977 tilländalupen och kan enligt undertecknads
mening ifrågavarande villkor inte längre binda självstyrelsen. Uppenbart är emellertid att uppfattningarna härvidlag är delade mellan å
ena s i dan själ vstyrelsemyndigheterna och vederbörande riksinstans å
andra sidan. Följaktl igen hade ifrågavarande ärende vunnit på en
uttömmande diskussion mellan berörda parter innan Landskapsstyrel sens
och synbarligen också Landstingets majoritet börjat förfäkta ny kurs
i finansieringsfrågan. :F'ör utskottets vidkommande har tiden varit för
knapp för att medge nya initiativ ti l l konstruktiva förhand l ingar vilket undertecknad bekl agar med hänsyn till denna frågas stora och principi ella självstyrelsepolitiska betyde l se.
I

4) Synnerligen märk l igt framstår i dag det faktum att den skrivelse
Landskapsstyrelsen som_yiaren 1977 avlät i syfte att få ifrågavarande
v illkor för Projektt-77 avlyft a, inte ännu föredragits för statsrådet.
Men än märkligare fr?.J!lstår handläggningen av nämnda skrivelse då regeringsrådet Osmo Kallial a som föredragande av åländska ä r enden vid Finansministeriet klart ger uttryck för motivet till varför så inte

sket~

Regeringsrådet deklarerar härvid att han "väl vari t beredd att föredra
skrive l sen men att åländska myndigheter anhållit om att nämnda skrivelse inte skul le föredras förrän ärendet behandl ats på nytt på Ål and.
Enligt undertecknads vetskap har ingen självstyre l sepolitisk
instans yrkat på ett dylikt handl ande och veterl igen har ingen före-

I
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trädare för vare sig Landsting eller Landskapsstyrelse befullmäktigats
meddela föredraganden vid E'inansministeriet om dylika åtgärder.
5) Undertecknad ifrågasätter också det lämpli ga i att Landskapsstyrelsen ämnar bjuda ut Vårdöbroprojektet till intresserade entreprenörföretag

att räkna på eftersom eo-finansiering

inte ger någon garanti

för att anslag verkligen beviljas. Landskapsstyrelsens renomE!: som byggherre tål inte att man ger sig in på äventyrliga vägar utan att finansieringen är klar.
Undertecknad anser med hänvisning till ovanstående att inga som
helst skäl nu förel1gger för Landstinget att frångå sin tidigare uppfattning om Vårdöbrons finansiering över ordinarie budgeten. Jag anser
därför att Landskapsstyrelsen bör bjuda ut projektet till uteslutande
inhemska entreprenörer med anlitande av medel i ordinarie budgeten
för projektets finansiering och att, i den mån oklarheter ännu föreligger visavi villkoren för Projekt-77 och dess inverkan på Vårdöbrons
realisering i ordinarie väg, dessa frågor löses förhandlingsvägen.

}fariehamn den 30 januari
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1946. Planerna &ick ut p4 att leda trafiken frin iGmanund pi fasta ~.....
oror Prlste och T6!t3 Yh Cershola till Vhda-lunlls. Vlptrlcbingaa pt
land Y81' i stort sett
SCll l&l aktuaJ.J.sens. J:r 1958 bndo •
1
av tnfikproJektet famtrW
, dA bnn •llan Bomrsund och Prls'W
m ÖYOI' Prasta bnades. Dlreftor la.mde en ladmlgsf&rj lns&ttas 1
trafik lltllan PrbtO och Vårdö-ltlrab via TMte.
Dl det vhat sig att do DUYarande tra:flkfGrbiudelsema lr otilll'lcklip

och fl1ået kost™Miskrlvande wre det naturlirt att fullf&lja don ~rj de u~ • f'Orbiadelsm till \'inUs. llnl.J.ut 111 fib'ellgaado fftrs:tae
smuo trafilen g4 OYi PrhtlJ pl bof t11g vag,--' kabelflrja ÖYW' det ..Um Prlst6 och TaftO, pA D)'byad Ylg Over T&f~. pi bro
laa TOftiJ
och GersJWa samt dlrifr4n på dgbank till .ttanls.. \llgstrlc:kn1nc• fZrmlkTar
u bilagd brt (Bilaga 1).

tt

i stort sett r

och att den fria böjdon och

Sl>lnnY~;: inte mmkas. Under nuvarande fGrhAllanden kan en stllbro bli

ett•1mnkurremkrafti

temativ.

......1 ka da
bilagda huv'1k1ri tn1ng utförd av Ina In·
rons tez..u s
/hl..
~....t
byri Oy p ratsta 1 L-0 Sebbas ,Al> (Bil. %) • lostaadema ~vr v•wur~
berlJmas
10.100.CXX>
k (Bil • .S). Byunadstiden berlknas till c. li

~

mlnader undor f8rutdttaing att byaet bn starta Slmt&rt 1 oktJJber/
. ·'.. "1 kunna starta rid
a tldpuna."
197&. lin fOrutsilttning fCr att bnPt -"'
aAA&.
·
lr dock att.
lag beviljats före j u111ds utgbg 1nnnarande Ar.
4_
- i ....
.er-.,e:n
.-..L P...__.,_
-·-*'.....t-Alama till ett belopp av c. 500.CXX>
Dl pmjv-..
YW&
aark redan finansierats
m:d1narie BIJUI~ etfotdras f~ b
i
ext:raordinari
lag 9.600.000 . k.

Slsm tidigare f~
tt insattos als Vhda i trafik Ar 1962 och bltr lr
Ar 1979 17 Ar och bon:le antingen byggas
och fOntlrkas eller enlt~
. A s••
fftnloa
att ta torforJon och att fol'Cera ~ ·haY - ny ft-r -.-W.
...V
U
.
Ml

.--.1•

b1Dder • Sidan bar utved:ltagen varit också fUr de ihol:lndsb. lrjoma~lliV s
~ Ar 19SS Gllbyggdes efter 11
trafik, a/s lotpO, bygd
"''66....
•
1efter Ar Och lanilm1ts1 eft 12 r och m/s Haau 11. brud ...- 1900,
•
pets •fllrja als gl.G. bmd
1957 och systerfartyg till els VANO, ersat-

*'"•

tes ir 1971 av '11/s Grisslaa. OrsiWmla -till Cllb7sgnadoma och utbyt
har varit dels att flrjoru slitits ned och dels att traf1kbebovea pA rut~
t
vuxlt. PI
av drlagslivets cnst.ruktarerlag har Aret-runt-trafik
blivit oundgangU,g.

. Vlm16 tomma del 1r ea t1'}'1pd trafik Aret ca ett livsrilll.o!' • rmRSr
.
t&llt lrdor f8r tt
mzwm Il' ett typiskt:
och bobOnr "
s
8
rare traftt. smue
into avfolkas. ED brobygpad. sca aedf6r • inabbare och
·
pltasJ.lgt lD1er1 tta bofolknillgeu utkcmstalDjl
tel" och fi
1
ringar i

•

Den fenslagna bron slulle icke blott trafiktokniskt utan
hlll

kt utge

en goc1 16sn1Rg ~ Av bil

4 • J.

lW

.....
kallcyl. b'aaa r att b1ll
t • bron skullo l
r1ni&r oa c. 1.s llilJ. man fOr 11DC1skapet ~dill~
BYH&GDolot

V.

roa skulle utbjudas tlll endast inhellSka t' ft!ml~
syssels ttniDgHf ekt i
mdttt. blir
blsta jU.
ttnina av
dttni sl I t inm byuDadst 1971-79. per l

befoUnl
av vilkm brokonstruktioa saa
bropel
mnr att b11df:&n

lr syssel

likYll
sl
jos. De aafa~urade arbetena
till sysselslt
lad
rld al.te

blnYimdn& till avans

kapets

tlnt -1 en

-

1

lim>.

flr .Almls landsting verdsaat
11a
au AlendsdeleptiGIUm skull borilJ• J.aDdSk1&1>e1
bYs:PD*' av
rsbola 1 Vhd6 tamn.

1 f. ilUUi 1978.
Pl lendsdageU Ylgnar.
Polka

iftlin
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Viktor Arvidssm
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. Bu. r: 1. lana «Mtr vlptrlCbSnpn
Z. ltmalritnlna IDpGj&rbyrl Oy P. la!.sta & L-0 Sobbu
3. loStSJ.adablkyl zo.1 1971
4. Jlllfarande kostnadskalkyl.
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