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I ltm Lars Holmbergs m.fl. hemst.ällningsmotion (HM nr 80/19946 95) föreslås att 
lagtinget skall hemställa hos landskapsstyrelsen om en utredning av möjligheterna för att 
Finland och Åland skulle kunna hänföras till samma tidszon som de övriga nordiska 

länderna. 

Utslrottets förs'lag 
Utskottet föreslår att motionen måtte förkastas. 

UTSKOTTE1'S SYNPUNKTER 
Utskottet har erfarit att de flesta resenärer mellan Sverige och Åland har vant sig vid 

tidsskilh1aden som uppstått då Finland/ Åland befinner sig i olika tidsroner. Utskottet har 
dessutom den uppfattningen att det för åländska resenit-er anses positivt med den 

"tidsvinst" man uppnår vid resa till Sverige. Detta såväl om det rör sig om besök i 
Sverige eller fortsatt resa. 

Utskottet framhåller vidare att det skulle vara otillfredsställande om Finland och Åland 

skulle byta tidszon efteroom det då skulle skapas en två timmars tidsskillnad mellan 

Finland och Ryssland. De.nna utökade tidsskillnad skulle skapa problem i handeln mellan 

länderna. Problem skulle även uppstå i fiirjtrafiken mellan Tallinn och Helsingfors. 

De problem som tidsskillnaden till övriga Norden och Europa anses åstadkomma bl.a. 

för de internationella kontakterna har inte utskottet ansett väga tungt, eftersom man idag 

tack vare den moderna tekniken smidigt kan sköta ärenden över tidswnen också utanför 

egentlig tjänstetid. 

Utskottet har sammantage:t konstaterat att fördelarna. överväger nackdelarna med att vara 

kvar i nuvarnade tidszon, varför motionen föreslås förkastad. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 27 mars 1995 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen. 
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Utskottet har i ärendet hört verkställande direktören för Ålands Handelskammare. Agneta 
Erlandsson, verkställande direktören för Ålands turistförbund Gunilla Gustafsson
Nordlund, verkställande direkt.ören för rederiaktiebolaget Eckerö Jarl Danielsson och 

verkställande direktören för Ålands producentförbund Olof Öström. 

I ärendets avgörande behat1dling har delt.agit ordföranden Boman, vice ordföranden Harry 
Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson och Sjöblom samt ersättaren Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Ma.riehamn den 15 september 1995 

Odförande 

Sekreterare 

att L~gtihget måtte förkasta hemställ

ningsmotion nr 80/ 1994-95. 

Tage Boman 

Niclas Slotte 


