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1981-82 Lt - Hemst. mot. nr 87/1979-80 - Leu.
LAG- OCH EKONQ\1IUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr
5/1981-82 med anledning av ltm Göran Hellings
m.fl. hemställningsmotion till landskapsstyrelscn om åtgärder för ändring av lagstiftningen om utvecklingsområden rörande zonindelningen för vissa s.k. randkommuner i landskapet.
Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan nänmda
motion. Utskottet, som har hört avdelningschefen Tor Mattsson, får hänned vördsamt anföra följande.
Det har i olika sannnanhang konstaterats att befolkningsutvecklingen för de
åländska skärgårds- och randkommunerna varit negativ under 1970-talet. För
att motverka denna utveckling krävs ökade ansträngningar. Stödet till näringarna måste inriktas så att den lokala näringsstrukturen blir mindre ensidig och mera anpassad till lokala förutsättningar.
Inkommande årsskifte träder två nya regionpolitiska lagar i kraft, nämligen
lagen om främjande av en balanserad regional utveckling och lagen om regionalt
stödjande av produktionsverksamheten (FFS 532 och 533/81),vilkagillertill utgången
av 1989.
Till dessa lagar ansluter sig statsrådets beslut den 24 september
1981 om baszoner (FFS 653/81). I sistnämnda beslut har landets kommuner in<lclat5 i
fyra olika baszoner. Olika regional- politiska stödfonner utdelas enligt indelningen så att det högsta stödet utgår till kommuner i första baszonen. Till denna zon hör av de åländska kommunerna Brändö, Föglö,
Kurnlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö. Till andra baszonen hör Eckerö, Geta,
Lwnparlands, Saltviks och Sunds kommuner, d.v.s. de s.k. randkommune111a.
övriga åländska kommuner hör till tredje baszonen. Indelningen motsvarar de
förslag landskapsstyrelsen gjort.
Landskapsstyrelsen kommer enligt uppgift att till landstinget avlåta framställningar om ändring av landskapslagen om produktionsstöd och övriga regionalpolitiska landskapslagar. Avsikten är härvid att i fråga om fördelningen av olika stöd tillämpa sannna zonindelning som ingår i förutnämnda
statsrådsbeslut. De olika baszonerna skall, liksom enligt motsvarande bestämmelser i riket, kunna indelas i två olika stödområden (A och B).
Utskottet konstaterar att den av statsrådet genomförda indelningen i baszoner helt motsvarar landskapsstyrelsens önskemål vad gäller de s.k. randkommunernas inplacering i en fönnånligare zon. Detta beslut kommer till den
del landstinget har lagstiftningsbehörighet att följas upp i landskapslag-

-2stiftningen. Då sålunda motionärernas önskemål redan kan anses

sedda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte förkasta
motionen nr 87/1979--80,

tillgodo~

hemställnings~

Mariehanm den 29 oktober 1981.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:
Bjarne Björklund
ordförande
Lars Ingmar Johansson
sekreterare.

Närvarar1dc i utskottet: ordf. Björklund, v, ordf, Lönn samt ledamöterna Bornan
Roald Karlsson och Söderholm.

