
1987-88 Lt - Ls ber.nr 1986 - Lu 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

13/ 1987-88 med anledning av land

skapsstyrelsens berättelse till Alands 

landsting över landskapet Alands för

valtning och ekonomiska tillstånd un

der år 1986. 

Landstinget har den 16 november 1987 inbegärt lagutskottets yttrande över 

berättelsen. Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Christer 

Jansson, finanschefen Dan E. Eriksson, överingenjören Anders Undholm, byråche

fen Jörgen Erlund, inspektören för folkhälsoarbetet Ulla Kotilainen-Wallcn samt 

informationssekreteraren vid Alandskontoret i Helsingfors Britt-Inger Wahe. Ut

skottet har vidare inbegärt övriga specialutskotts utlåtanden till de delar respekti

ve utskotts verksamhetsområden berörs i berättelsen. Utskottens utlåtanden bifo

gas till betänkandet. 

Utskottet har inte funnit anledning att närmare beröra specialutskottens påpekan

den utan förutsätter att landskapsstyrelsen där detta är påkallat beaktar vad som 

anförts i utlåtandena. 

Utskottet konstaterar att berättelsen är uppgjord i enlighet med de principer 

landskapsstyrelsen under senare år utvecklat och att påpekanden från landstingets 

sida i många fall beaktats. Största möjliga enhetlighet mellan de olika avsnitten i 

berättelsen borde dock fortfarande eftersträvas. 

Utskottet har informerats om den verksamhet som bedrivs vid Alandskontoret i 

Helsingfors. Utskottet konstaterar att kontoret tjänar ett viktigt syfte som en 

kontaktpunkt för olika åländska intressen i huvudstaden och som en centralt 

placerad informationsförmedlare i frågor som rör såväl självstyrelsen som det 

åländska näringslivet. Informationssekrcteraren medverkar även i mässor och 

informationsarrangemang på andra orter i riket. Utskottet har dock konstaterat att 

näringslivets behov av Alandskontorcts tjänster visat sig mindre än väntat, 

beroende på att många åländska företag av gammalt har ett väl utvecklat eget 

kontaktnät i riket. Med beaktande av verksamhetens omfattning konstaterar 

utskottet att en förstärkning av Alandskontorets resurser med tiden kan bli aktuell. 

Alandskontoret har under berättelseåret även tillhandahållit övernattningsrum för 

landskapets tjänstemän. Denna verksamhet har dock numera upphört, delvis på 

grund av att utrymmena behövts för andra ändamål, delvis på grund av att denna 

utnyttjandeform inte till alla delar varit ändamålsenlig. 
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Ur avsnitt 3.1. l. framgår att landskapsstyrelsens handläggning av ansökningar om 

jordförvärvstillstånd bereds i jordförvärvskommissionen i vilken ingår två leda

möter jämte föredraganden. Kommissionens beredning är ägnad att betydligt 

underlätta landskapsstyrelscns handläggning av ärendena. Vid handläggningen av 

jordförvärvsärenden i kommissionen och landskapsstyrelsen har en viss oenhetlighet 

i fråga om kommunernas utlåtanden kunnat noteras. Detta har även lett till att 

landskapsstyrelsens avgöranden i många fall avviker från respektive kommuns 

utlåtande. Det förefaller som om kommunerna inte alltid har tillräcklig kännedom 

om de principer landskapsstyrelsen strävar att följa i jordförvärvsärenden. Diskus

sioner mellan landskapsstyrelsen och kommunerna kunde därför vara ägnade att 

sammanjämka synsätten. 

I berättelsens bilaga 14 ingår uppgifter om verksamheten vid hotell Arkipelag. 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen eftersträvat en inkomst från hotell-och 

restaurangverksamheten om sex procent av omsättningen. I samband med faststäl

landet av landskapets bokslut för 1986, som ingår i förvaltningsberättelsen, beslöt 

landskapsstyrelsen likväl att ersättningen från restaurangverksamheten skulle utgå 

med tre procent av dess omsättning medan ersättningen från hotellets övriga 

verksamhet skulle utgå med sex procent av omsättningen. Utskottet konstaterar 

att inkomstbudgetering i allmänhet baserar sig på uppskattningar och att land

sh.apsstyrclsens beslut om den slutliga inkomsten från turisthotellet baserade sig på 

en bedömning utgående från turisthotellets slutliga årsresultat. I budgetmotiverin

garna hade inte intagits någon detaljerad skrivning om hur inkomsten skulle 

beräknas. 

Utskottet har noterat att landskapsstyrclsen i överenskommelsen med det nya 

Hotell Arkipelag Ab uttryckligen avtalat att hotellet till landskapet skall erlägga 

en hyra som är tre procent av restaurangomsättningen och sex procent av hotellets 

övriga omsättning. 

Av berättelsens avsnitt 8.1.2. framgår bl.a. att ett nytt färjfäste i Svinö för m/s 

Knipan planerades och började byggas under bcrättclscärct. Detta projekt har 

berörts av finansutskottet i dess betänkande nr 21/ 1985-86 med anledning av 

förslag till tredje tillägg till 1986 års ordinarie årsstat. Finansutskottet uttalade 

där kritik mot beredningen av ärendet och konstaterade att landstinget undandra

gits möjligheten till en relevant kostnadsprövning före arbetets igångsättande. 

Utskottet instämmer i finansutskottets då gjorda bedömningar men konstaterar 
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samtidigt att beställningen av den nya färjan m/s Knipan, delvis av sysselsättnings

politiska orsaker, gjordes i mycket snabb ordning vilket försvårade möjligheterna 

att tillräckligt noga planera och projektera det nya färjfästct. 

Det diagram som utvisar passagerar- och fordonsstatistiken för skärgårdsfärjorna i 

berättelsens avsnitt 8.2.1. borde, som utskottet tidigare påpekat, omformas så att i 

figuren ingår jämförelse med tidigare år. Figuren på sid. 86 som utvisar resande

statistiken till Aland kunde härvid tjäna som modell. Utskottet efterlyser vidare 

passagerarstatistik för den subventionerade motorbåtstrafiken. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den l 0 mars 1988 

att Landstinget måtte bringa detta 

betänkande till landskapsstyrelsens 

kännedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Bcngtz, Carlsson och Jan F. 

Sundberg. 

/ 



ÅLANDS LANDSTING 

Mariehamn elen 14 januari I ~)8 8 

Nr 

Till lagutskottet 

frEm finansutskottet 

Finansutskottet har mottagit lagutskottets brev av den 24 november 

l~l87. I hrl'vct anhdllcr J;1gutskottct 0111 r·in:msutskottcts utl~it:111dc 

över det i landskapsstyrelsens berättelse över landskapet Alands 

förvaltning och ekonomiska tillstånd under år 1986, ingående avsnit-

Postadress: 

Postbox 69 

tet om finansavdelningens förvaltningsområde jämte hilagor samt i 

eventuella övriga punkter vilka berör finansutskottets verksamhets-

omdde. 

Finansutskottet filr som sitt yttrnndc ;mröra :1tt det intet har <1tt 

anföra med anledning av beriittelsen. 

På finansutskottets vägnar: 

~l,lv\J,A -- Ll)>-.·I d '-'\.,,rJV "\ r-
sven-Olof \J,inclfors \; 

ord rör;mdc 
~' fv!i~lrnel .Pntr1c~-

Adress: 

Självstyrelsegården 

sekreterare 

Telefoff 

{92P•l:OOO 

22101 MARIEHAMN 



ÄLANDS LANDSTING 

Marichamn den 17 december 1987 

Till lagutskottet 

från lag- och ekonomiutskottet 

Lagutskottet har den 24 november 1987 med stöd av 41 § landstingsordningen 

anhållit om lag- och ekonomiutskottets utlåtande huruvida i landskapsstyrclscns 

berä ttclse till Ålands landsting över landskapet Ålands förvaltning och ekonomiska 

tillstånd under år 1986 i avsnitten 3.3.5, 3.3.6 samt 7.1-6 jämte hithörande 

bilagor, ingår något som borde beaktas då lagutskottet avger sitt betänkande över 

berättelsen. Lag- och ekonomiutskottet, som i ärendet hört ledande arbctskrafts

konsulenten Susanna Bolin, bostadslåncinspcktören Björn Karlsson, regionplaneche

fcn Gunda Åbonde-Wickström och fisJ..:eriintendcnten Carl Storå, får i anledning 

härav anföra följande. 

3.3.5. LandsJ..:agets bostadslån 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att antalet egnahemshus, för vilka 

landskapets bostadslån beviljas, fortsättningsvis minskar medan antalet 

bostadsförbättringar stigit från 6 år 1984, 23 år 1985 till hela 53 under 

berättelseårct. Enligt vad utskottet fått erfara följer utvecklingen land

skapsstyrelsens intentioner att man i landskapet bör sträva till att i större 

utsträckning renovera äldre byggnader i stället för att alltid riva och 

bygga nytt. Utskottet, som stöder denna utveckling, konstaterar att 

siffrorna på intet sätt är alarmerande eftersom det totala antalet 

bostäder för vilka bostadslån beviljats under berättelscåret var 76 mot 52 

under år 1985. 

7. l.3.3. S jömansförmcdli'"IBE!2 

Eftersom rederierna inte har någon sf,.yldighet att anlita sjömansförmed

lingen vid nyanställningar ger de i berättelsen redovisade uppgifterna 

beträffande sjömansförmedlingen inte en fullständig bild av situationen på 

arbetsmarknaden. Dock ger antalet anmälda arbetssökande en viss upp

fattning om läget under berättclseårct. 

7.4.5.1. Vattenvård och vattenför.sörjning, aktuella proje~ 
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I landskapsstyrelsens berättelse sägs att ca 2.000 ton regnbågslax under 

året producerades vid 33 odlingsanläggningar i landskapet och att en 

oroande ökning av sedimentationcn vid kassarna har iakttagits. 

Utskottet konstaterar att fiskodlingen i landskapet kraftigt ökat i omfatt

ning. Produktionen från odlingarna om 2.000 ton kan jämföras med 

produktionen av havslax om drygt 200 ton. I takt med den ökade 

produktionen har också miljöproblemen blivit större. Under innevarande år 

beräknas produktionen sammanlagt ytterligare ha ökat till ca 3.000 ton 

vilket, vad beträffar den fosfor som belastar naturen, motsvarar den 

mängd utsläpp som en fördubbling av Ålands befolkning skulle medföra. 

För att råda bot på problemet arbetar man vid fiskeribyrån utifrån tesen 

att de mesta av de närsalter som produceras vid fiskodlingarna sjunker till 

botten nedanför kassarna i form av exkrementer och foderrester. Ett 

experiment med sugning under kassarna efter den mest intensiva utford

ringsperioden pågår därför i kombination med direktiv angående foder

rnängderna. Det slam som genom försöket sugs upp från botten antas 

fungera utmärkt som gödsel efter kompostering. 

Utskottet anser det mycket angeläget att man från landskapsstyrelsens 

sida tar initiativ till åtgärder som minskar fiskodlingarnas skadliga 

effekter. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ragnar Erlandsson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erlandsson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola, ledamöterna Harry Eriksson, Holm

berg (delvis), Göte Sundberg (delvis) och ersättaren Holmqvist (delvis). 



ÄLANDS LANDSTING 

Mar iehamn den 14 januari 1988 

Till lagutskottet 

från h.ulturutsh:ottet 

Lagutskottet har den 24 november 1987 med stöd av 41 § landstingsordningen 

inbegärt h:ulturutsh.ottets utlåtande huruvida i landsh.apsstyrelsens berättelse till 

Alands landsting över Janclskapet 1\lancls förvaltning och ekonomiska tillstånd under 

år 1986, avsnittet gällande utbildningsavdelningens förvaltningsområde, ingår något 

som borde beaktas, då lagutskottet avger sitt av landstinget inbegärda utlåtande 

över berättelsen. 

K ulturutsh.ottet, som i ärendet hört vikarierande biblioteh.sinspeh. tö ren T or-B jörn 

Karlsson, skolinspeh. tören Jan-Erik Ah:erfclt, skolinspektören Stina Colerus-Nord

lund, ordföranden för idrottsrådet Bo Limnell och ordföranden för biblioteksdelega

tionen Henrik Gustafsson, får i anledning härav anföra följande. 

Kulturutskottet har vid genomgången av utbildningsavdelningens förvaltningsområ

de främst tagit fasta på tre olika områden för vilka följande landsh.apslagar relativt 

nyligen antagits: Landskapslag om stöd för litterär verksamhet (29/85), Landsh.aps

lag om h:ulturell verksamhet (39/83) och Idrottslag för landskapet Aland (42/83). 

6.3. Biblioteksbyrån 

Beträffande stödet för litterär verksamhet konstaterar utsh:ottet att landsh:apssty

rclsen vid beviljande av stöd i stort sett följt det rådgivande organet, biblioteks

dclcgationens förslag. Landsh.apslagen från 1985 innebär att stöd kan beviljas och.så 

andra än sådana som redan publicerat sig i bokform och vars verk inköpts till något 

allmänt bibliotek. UtsJ...ottct konstaterar att principerna för fördc_>lning av stipen

dier är under utveckling och önsJ...ar därför framhålla att den som framdeles 

erhåller ett- eller flerårigt arbetsstipendium bör vara hel- eller deltidstjänstledig 

från sitt ordinarie arbete. Syftet med arbetsstipendierna är nämligen att göra det 

möjligt för den som erhåller stipendiet att ägna arbetstid åt sitt skapande i motsats 

till övriga stipendier som främst tjänar som uppmuntran för redan utförda och 

framtida arbetsinsatser. 
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Vad gäller den allmänna biblioteksverksamheten Konstaterar utsKottet att utlånin

gen vid de olika kommunala biblioteken Kraftigt varierar, från 6,2 band per 

invånare och år till 20,7. KulturutsKottet anser att det vore av intresse att veta 

orsaKen till de stora variationerna samt hur stor andel av de utlånade banden som 

hänför sig till vuxen- respektive barn- och ungdo1nslitteratur. 

Utskottet konstaterar att biblioteksverksamhetcn och den allmänna kulturverksam

heten i kommunerna ofta till stora delar är likartad och att biblioteksutrymmcna i 

praktiken i många fall tjänar som kommunens kulturella centrum. Enligt utskottets 

mening bör landskapsstyrclscn därför överväga om kommunerna kunde få land

skapsandelar även för kombinerade tjänster inom kultur- och bibliotekssektorn. 

Landskapsstyrclsen kunde också initiera ett utökat samarbete mellan de olika 

kommunernas kulturnämnder. 

6.1. 9. Idrotts- och ung domsarbetet 

Enligt Idrottslagen för landskapet t\land biträds landskapsstyrelsen av ett idrotts

råd i angelägenheter som rör lagen. Rådet består av sex medlemmar jämte 

suppleanter som utses av landskapsstyrelsen på förslag av idrottsorganisationerna 

för en mandatperiod om tre år. Rådet har under 1986 haft en deltidsanställd 

idrottssekreterare som dock inte varit ordinarie anställd. Idrottsrådet saknar ett 

tidsenligt reglemente, trots att ett förslag från idrottsrådet till nytt reglemente 

sedan länge förelegat. I praktiken arbetar rådet enligt det reglemente som fanns 

för den numera avskaffade landskapsidrottsnämnden. Förslag till skriftliga princi

per för fördelning av stöd för idrottsverksamhet utarbetas som bäst av rådet. 

Med tanke på den stora verksamhet och det antal aktiva idrottsutövare som berörs 

av rådets verksamhet anser utskottet att sekreterarfrågan snarast borde få sin 

permanenta lösning. Dessutom borde, enligt utskottets mening, reglementet för 

idrottsrådets verksamhet fastställas. Eftersom det kommit till utskottets känne

dom att förtroendevalda inom idrottsrådet utövar besiktning av olika anläggningar 

och dylikt för vilka lands!..apsstöd beviljats, önskar utskottet slutligen framhålla 

att landskapsstyrelsen enligt utskottets mening bör överväga lämpligheten av att 

flir troendcvalda på detta s~itt, i st:illc-t f l)r tjiinstcm~in med sakkunskap pä området, 

utövar förvaltning. 

6.1.6.6. Musikinstitutet 

Enligt uppskattning av FN:s organ för utbildning och kultur, UNESCO, har i snitt 

tio procent av ländernas befolkning sådana förutsättningar att de med rätt skolning 
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kan uppnå samma konstnärliga nivå som professionella musiker. På Åland utgör 

årskullarna av barn och ungdomar i skolåldern ca 300 personer varför ca 30 

ungdomar per årskull enligt UNESCO:s uppskattningar skulle ha dessa förutsätt

ningar. 

Kulturutskottet konstaterar att elevantalet vid musikinstitutet år 1986 var 50 

under höstterminen och 47 under vårterminen. Enligt utskottets mening vore det 

önskvärt om musikundervisningen i framtiden kunde utökas t.ex. genom satsningar 

på kommunal musikundervisning på musikskolenivå. 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceord

föranden Nordberg samt ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öbcrg. 


