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Ls meddelande nr.

Landstinget angående utarbetad "Översikt
o

o

o

av landskapet Alands hushallning aren
1977-1981" för ordinarie och extraordinarie medel.

I förslaget till ordinarie årsstat för år 1977 utlovade landskapsfinansförvaltningslagen förutsatta 5-årsplanen för

landskapets hushållning om möjligt under landstingets höstsession.
Då detta icke varit möjligt överlämnar landskapsstyrelsen härmed
5-årsplanen i

form av ''Översikt av landskapet Ålands hushållning

åren 1977-1981" för ordinarie och extraordinarie medel.
Prioriteringen av större investeringsanslag.
Frågan om tidsföljden i

fråga om förverkligandet av Vårdöbron och

sista etappen av Projekt 77 har varit föremål för flere överväganden inom landskapsstyrelsen.
Landskapsstyrelsen konstaterar att sysselsättningsläget i
skapet hösten 1977 kommer att försämras i

land-

synnerligen hög grad.

Försåvitt inga större byggnadsföretag kommer i

l

~

2.

LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDELANDE till

styrelsen den i

l

gång under hösten -

och sådana är för närvarande icke kända - kommer ca 150-200 anställda inom byggnadsbranschen att bli arbetslösa. situationen
beräknas bli svår och särskilda åtgärder måste vidtagas för att
trygga sysselsättningen och motverka emigrationen.
Enligt de tidigare fastställda planerna för Projekt 77 skall
byggandet av landskapsmuseum och ämbetsbostad för lantrådet förverkligas omedelbart efter det att självstyrelsegården i

övrigt

färdigbyggts våren 1978. Med tanke på detta byggnadsföretags
sysselsättningsfrämjande effekt anser landskapsstyrelsen att
det bör fullföljas enligt denna tidsplan. Byggandet av museet
och lantrådsbostaden kommer dock icke att påverka sysselsättningsläget hösten 1977 och vintern 1978.
Enligt självstyrelselagen ankommer det på landskapsmyndigheterna
att vidtaga åtgärder för tryggandet av sysselsättningen i

land-

skapet. Dessa åtgärder bör givetvis vidtagas så att landskapets
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och rikets intressen bäst främjas av de vidtagna åtgärderna.
Detta innebär att de åtgärder ifråga om landskapets investeringar för tryggandet av sysselsättningen som vidtages bör
om möjligt inriktas på sådana projekt, som står inför ett
snart framtida förverkligande och som helst skulle leda till
inbesparingar.
Landskapsstyrelsen konstaterar att såsom sysselsättningsfrämjande åtgärder kunde förverkligas byggandet av den redan år

1974 budgeterade brandövningsstationen för sjöpersonal, vars
förverkligande uppskjutits i

syftet att minska landskapets ut-

gifter. Kostnaderna för förverkligandet av denna övningsstation
skulle förnärvarande stiga till inemot 2.000.000 mark. Sysselsättningsläget hösten 1977 förutsätter dock betydligt större
insatser och höjda anslag för sysselsättningen. Landskapsstyrelsen beräknar att ett sysselsättningsanslag om minst
3.000.000 mark utöver nämnda uppskjutna projekt och landskapets andra byggnadsprojekt för vilka igångsättningstiden
gits,

fastsla~

skulle erfordras för att lindra arbetslösheten.

Efter utredningar har landskapsstyrelsen kommit fram till att
det sysselsättningsfrämjande projekt, som bäst skulle främja
landskapets och rikets intressen av inbesparingar är förverkligandet av Vårdö-bron med vägar och vägbankar.
Sistnämnda projekt leder,

såsom tidigare utretts, till årliga

inbesparingar om ca 1,4 miljoner mark. Landskapsstyrelsen anser
mot bakgrunden av de nya förhållanden,
sysselsättningslägets försämrande,

som inträtt i

och med

att förnyade ansträngningar

bör göras för att få igång bygget redan inom år 1977. Landskapsstyrelsen avser att under innevarande år begynna utbyggandet av
de vägar och vägbankar,

som erfordras för Vårdö-projektets ge-

nomförande. Medel för ändamålet har temporärt anvisats av landstinget, men landskapsstyrelsen kommer -

såsom framgår av bilagda

"Översikt av landskapet Ålands hushållning åren 1977-1981" att senare i

tilläggsbudget under år 1977 begära erforderligt

tilläggsanslag 1.000.000 mark.
I fråga om laxodlingsanstalten har landskapsstyrelsen i

skrivel-

se den 17 februari 1977 hos finansministeriet begärt att åtgärder
för stadfästelse av anslagen för laxodlingsanstalten snarast
skulle vidtagas så att byggstart kunde ske senast i
månad 1977.

september
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Landskapsstyrelsens förslag om tidsföljden för de större projektenas genomföran de skulle sålunda bli:
1. Laxodlingsanstalten-planerad byggstart inom september

1977 (e.o. anslag).
2. Vårdö-bron:
Vägar och vägbankar -

fortsatt utbyggnad med början i

september 1977
Vårdö-bron - byggstart i

J.

o
slutet av ar
1977

Landskapsmu seum och ämbetsbostad - byggstart våren 1978
(e.o. anslag).

Landskapsstyrelsen överlämnar härmed ovannämnda översikt t i l l
Landstinget.
Mariehamn den 29 mars 1977.
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