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Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om transportstöd ändras så att stöd för 

vägtransporter i riket slopas. Vidare föreslås bland annat att stödprocenterna ändras och 

att stödet blir avhängigt av anslaget i budgeten. Lagförslaget medför att lagen anpassas 

till BES-avtalets principer om regionalt stöd. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag dock så att stöd skall kunna utgå även för 

vägtransporter i riket. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
På grund av landskapets geografiska läge anser utskottet, liksom landskapsstyrelsen, det 

motiverat att av regionalpolitiska skäl bibehålla stödet för transporter. 

I framställningen förslås att transportstödet inte skall vara lagstadgat utan bli beroende 

av anslag i budgeten. Därtill föreslår landskapsstyrelsen att grunderna för stödet ändras 

i syfte att reducera landskapets utgifter. Utskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning 

i dessa avseenden. 

Vidare föreslås i framställningen att stöd inte längre skall utgå för vägtransporter i 
riket. Enligt utskottets åsikt kan en sådan begränsning dock inte anses ändamålsenlig 

varför utskottet här föreslår en ändring i förhållande till landskapsstyrelsens förslag. 

Utskottet har övervägt lagförslagets förhållande till BES-avtalet och gjort bedömningen 

att transportstödet med största sannolikhet kan anses motiverat av regionalpolitiska 

skäl. I sammanhanget kan dessutom noteras att landstinget i november 1992 gav sitt 
samtycke bl.a. till den lag som ansluter sig till BES-avtalets ikraftträdande och som 

bl.a. innehåller en bestämmelse om att till beslut om statligt stöd skall fogas villkor 

enligt vilket ett helt eller delvis olagligt beviljat stöd kan återkrävas om EFTA:s 

övervakningsmyndighet har beslutat det. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen 

fogar sådana villkor till beslut om beviljande av transportstöd. 
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Utskottet har ytterligare övervägt ändamålsenligheten av att i såväl gällande lag som i 

landskapsstyrelsens förslag begränsa transportstödet till lastbilstransporter varvid t.ex. 

paketbilstransporter utesluts. Enligt utskottets åsikt bör landskapsstyrelsen inför 

eventuella kommande ändringar av lagen företa en utredning i syfte att klargöra 

huruvida begränsningen kan anses motiverad. 

Detaljmotivering 
Ingressen. Utskottet föreslår en teknisk ändring. 

1 § Utskottet föreslår att transportstöd skall utgå även för vägtransporter i riket. 

I framställningen sägs att de föreslagna ändringarna medför en årlig inbesparing för 

landskapet om ca 800.000 mark. Enligt vad utskottet fått erfara gmndar sig 

beräkningen på att transportstöd skulle utgå för hela transportsträckan, alltså inte bara 

till hamn i riket, men med en lägre procentsats. 

4 § Enligt gällande lag utgår tranportstöd om det sammanlagda beloppet av 

transportavgifter under ett kalenderår uppgår till minst 12.000 mark eller 3.000 mark 

under ett kvartal. I framställningen föreslås en ändring så att stöd utgår enbart om 

avgifterna uppgår till 12.000 mark per år. 

Utskottet har låtit sig informeras om konsekvenserna av förslaget och har kunnat 

konstatera att förslagets praktiska betydelse är mycket begränsad. 

6a § Ändringen är av språklig natur. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 12 januari 1994 inbegärt utskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Tomas Lundberg, 

överinspektören Tor-Erik Söderlund och ombudsmannen för Ålands företagareförening 

Maria Svenblad. 

Ledamoten Abrahamsson har anmält avvikande åsikt. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, ledamöterna 

Abrahamsson och Sjöblom samt ersättarna Englund och Häger. 

VTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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att Lagtinget antar det i fram
ställningen ingående lagförslaget 
me<l följande ändringar 

LANDSKAPSLAG 
om änddng av landskapslagen om transportstöd 

I enlighet med lagtingets beslut 
ändras 1och3 §§, 4 § 2 och 3 mom., 6 § 1, 3 och 4 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 13 

§ landskapslagen den 16 oktober 1973 om transportstöd (56/73), (uteslutning) 4 § 2 
mom. och 7 §sådana de lyder i landskapslagen den 20 juni 1989 (58/89), 6 § 1 mom. 
sådant det lyder i landskapslagen den 11 juni 1986 (45/86), 8 § 2 mom. och 13 § 

sådana de lyder i landskapslagen den 9 april 1991 (22/92), samt 
fogas till lagen en ny 6a § som följer: 

1 § 

Inom ramen för i budgeten upptaget anslag betalas transportstöd för varutransporter 
inom landskapet Åland och för varutransporter från landskapet till riket och till hamn 
i Sverige i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 

3-6 §§ 

(Lika som i framställningen). 

6a § 

(1 mom. lika som i framställningen), 
Anslaget fördelas i förhållande till vars och ens andel av det sammanlagda stödet. 

Stödet fastställs till närmaste hela mark. 

7-13 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 10 mars 1994 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 



AVVIKANDE ÅSIKT 

Jag har under utskottsbehandlingen uttryckt åsikten att bundenheten till budgetanslag 

skulle slopas i lagförslaget (1 och 6 §§) för att skapa större trygghet för berörda företag. 

Jag anmäler därför min avvikande åsikt till utskottsbetänkandet till denna del. 

Mariehamn den 10 mars 1994 

Edgar Abl'ahamsson 


