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1978-79 Lt - Hernst.mot.nr 22 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 22/1978-79 

med anledning av ltrn Göran Bengtz~ m.fl.hern

ställningsrnotion till landskapsstyrelsen om 

åtgärder för utarbetandet av ett systern för 

erläggande av stöd till varutransporterna mel

lan Åland och riket. 

Landstinget har över ovannämnda hernställningsrnotion inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Finansutskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin och näringschefen 

Tar Mattsson, får anföra följande. 

Frågan om varutransporterna mellan Åland och riket har tidigare varit aktuali

serade i landstinget och frågan har av finansutskottet behandlats i samband med 

hernställningsrnotion nr 13/1977-78. (Fu bet.nr 13/1977-78). Finansutskottet kunde 

då referera resultatet av det betänkandet som i ärendet utarbetats av en av 

handels- och industriministeriet tillsatt arbetsgrupp.Där konstfate:ci.cleS'a'tt sjötrans-

p:nternanellm Åland och riket i jämförelse med motsvarande landtransport beräk

nades vara 60-70 procent högre.Utskottets klärnförslag om fortsatta åtgärder 

för att tillförsäkra varutransporterna mellan riket och Åland berättigade stöd

åtgärder omfattas av landstinget. Utskottet konstaterar att de efterlysta åt

gärderna inte hittills lett till några påtagliga resultat trots kontakter mel

lan landskapsstyrelsen och handels- och industriministeriet. Indirekt framgick 

av motiveringen till finansutskottets tidigare betänkande detav motionärerna nu 

efterlysta beräkningssysternet. Utskottet framhöll bl.a. svårigheterna att lösa 

problematiken med att få fasta och säkra beräkningsgrunder och -systern för 

transportstöd som även framdeles är hållbart. För sin del omfattade utskottet 

tanken på ett allmänt stöd, som inte skulle kopplas till andra transportstöds

forrner och förutsatte fördelningsgrunder som skulle ge rättvist resultat och 

utformas så att det kommer konsumenten tillgodo. Utskottet ansåg också att stöd

verksarnheten kunde anförtros landskapsmyndigheterna och att statsmaktens intres

sen i frågan kunde tillgodoses genom dess prisövervakande och kontrollerande 

organ. 

Utskottet anser sig över nu föreliggande motion kunna upprepa de tidigare fram

förda synpunkterna. Det vore för frågans vidare behandling viktigt om man från 

åländsk sida kunde utarbeta ett färdigt systern som accepterades av statsmakten 

och samtidigt tillgodosåg övriga parters intressen. 
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Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 10 april 1979 . 

På 

att Landstinget hemställer att landskapssty

relsen till underlag för vidare åtgärder 

låter utarbeta ett system för stöd till varu

transporterna mellan riket och Åland . 

vägnar: -

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt leda

möterna Elmer Jansson, Rodrnar Söderlund och Torvald Söderlund . 
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