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;/ FIN ANS UTSKOTTETS 
BETÄNKANDE nr 24/1990-91 med 
anledning av ltl Inger Mattssons m.fl. 
hemställningsmotion till 
landskapsstyrelsen angående ändring av 
grunderna för fraktstödet. 

Landstinget har den 18 mars 1991 inbegärt finansutskottets utlåtande över motionen. 
Utskottet, som i ärendet hört t.f. biträdande prisinspektören Pirkko Brandt, 
styrelsemedlemmen i Ålands köpmannaförening Max Siren och överinspektören Tor-Erik 
Söderlund, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att grunderna för utgivande av fraktstöd ändras så att stödet kan 
komma alla konsumenter tillgodo. 

Det nuvarande fraktstödet anses höra till likets behörighetsområde och följaktligen upptas 
medel för ändamålet i riksbudgeten. Denna bedömning grundar sig på att fråga är om 
samtrafik mellan landskapet och riket. Någon förändring i behörighetshänseende kommer 
här inte att ske genom den nya självsty:relselagen. Medel för ändamålet kommer således 
att även i framtiden upptas i rikets budg1et och således inte ingå i avräkningsbeloppet. 

Stödet upptogs första gången i statens budget år 1980 och uppgick till 200.000 mark. 
Anslaget är idag 700.000 mark. Landskapsstyrelsen har sedan år 1990 haft rätt att 
fördela fraktstödet enligt egen bedömning. 

Stödet utdelas för närvarande på ansökan i småposter till de som erlagt fraktkostnader för 
transport av mjöl, socker, plast, glasfiber, emballage, stål och plåt för industri och 
arbetsrörelse, tegel för bostadsproduktion, lantbruksmaskiner och fodermedel. 
Finansutskottet anser i likhet med motionärerna att stödet för närvarande inte kommer 
konsumenterna till del på ett påvisbart sätt. Utskottet anser vidare att man svårligen kan 
skapa fördelningsgrunder som leder till att stödet kommer alla konsumenter tillgodo. 
Landskapsstyrelsen bör därför se över systemet i syfte att utarbeta sådana grunder som 
innebär att medlen bättre skulle komma de konsumenter (t.ex. alla barnfamiljer) tillgodo 
som verkligen behöver stödet. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vördsamt 

Mariehamn den 17 september 1991 

att Landstinget med förkastande av 
klämmen. i hemställnihgsmotionen . nr 

· 59/1990-91 ;bringat ::betänkandets 
motivering till landskapsstyrelsens 
kännedom. 
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På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 
ordförande 

Elisabeth Naucler 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 
viceordföranden S~ndblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 


