
1978-79 Lt - Hernst.rnot.nr 61 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 20/1978-79 

med anledning av ltrn Knut Mattssons rn.fl. 

hernställningsrnotion till landskapsstyrelsen 

om åtgärder beträffande finansieringsstödet 

för detaljhandeln jämte utredning om person

och varutransporter i glesbygden. 

Landstinget har över ovannämnda hernställningsrnotion inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört näringschefen Tor ~1attsson och får anföra följande. 

Enligt en ändring av rikslagen om f inansieringsstöd för detaljhandeln i gles

bygdeR åsyftas en förbättring och utvidgning av bidragssysternet för butiks

servicen i glesbygden. Lagändringen innebär att vissa begränsade föreskrifter 

slopas och att det blir lättare att bevilja investeringsbidrag. Avsikten är 

att ytterligare förbättringar skall tillkorrnna senare under detta år. Bland 

dessa åtgärder nämnes verksarnhetsstöd, socialt avpassade rutter för butiks

bilar samt andra systern med varu- och persontransporter. 

Den första delen av åJtgärdsprograrnmet kommer enligt utskottets uppfattning 

icke nämnvärt att påverka situationen för glesbygdshandeln på Åland men 

utskottet förutsätter· att ändringarna i den nya lagen beaktas· 'sa-långt 

möjligt vid bidragsbeviljandet för den åländska glesbygdshandeln. Redan nu 

har dock anslaget i årsstaten varit otillräckligt och uppenbart är att en 
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tillämpning av lagändringen fordrar ytterligare resurser. För övrigt anser l' 

utskottet att de av motionären till denna del föreslagna åtgärderna beaktats 'I 
av landskapsstyrelsen.i förslag till ändring av landskapslagen ~ärendet. 

Vad beträffar de i anslutning till glesbygdshandeln och servicen anslutna 

frågorna om person- och varutransporter har frågan tidigare aktualiserats i 

landstinget bl.a. genom hernställningsrnotionen nr 59/1976-77. I motiveringen 

framhölls därvid att glesbygdens serviceproblem inte löses enbart genom stöd 

till detaljhandeln. Jämsides med dessa åtgärder borde sökas andra och nya 

former för att komplettera och på sikt förbättra servicen t.ex. i kombination 

med kollektivtrafik, skolskjutsar, hemvården etc. Av allt att döma är det 

även dylika åtgärder man syftar till i korrnnande rikslagstiftning. Detta 

skulle givetvis betydligt underlätta möjligheterna att på Åland finansiera 

glesbygdsservicen genom ordinarie medel. Av den anledningen bör frågställ

ningarna och problemen redan på ett tidigt stadium undersökas och behoven 

kartläggas. 
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Med hänvisning till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå 

Marieharnn den 9 april 1979. 

att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsrnotionen i övrigt måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen om utredning av möjlig

heterna att lösa person- och varutranspor

terna i glesbygden. 

På finansutskott 

L ~~ik Gustafsson 

son 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt leda

möterna Elmer Jansson, Rodrnar Söderlund och Torvald Söderlund. 
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