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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t Y -
r e 1 s e s · framställning t~~l Ålands 

landsting med förslag till hemställan hos 
Regeringen om sådana åtgärder att landska

pet Åland vid den förestående revisionen 
av l agstiftningen angående utvecklingsom

rådans i sin helhet hänföres till utveck
lingsornrådena. 

I delegationens för utvecklingsområdena betänkande angående främ
jande av utveckli11gsområdenas ekonomi (B 46/1969) som avgavs den 21 
maj 1969 till Statsrådet, föreslås av landskapet Åland endast kommu-

nerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar~ Suttunga och Vårdö höra till 
utvecklingsområdena medan fasta Ålands kommuner och Mariehamn icke 

betecknas som sådant område. 
Denna uppdelning av landskapet Åland i ett utvecklingsområde, skär

gården som kan ges stöd och en mera vä lmående bygd, fasta Åland och 

Mariehamn? som icke erhåller några förmåner, överensstämmer icke med 
den i betänkandet upprepade gånger fraruförda målsättningen att rikta 
in utvecklingspoli tiken på ekono1~i ska r .egioner med utvecklingsdugliga 

centralorter smu skulle bilda underlag för en expansion genom att fun
gera som en stödjepunkt f ör näringar, administration och kulturliv 
i hela den omgivande regionen. 

Åland utgör en ovanligt naturlig och klart avgränsad ekonomisk hel
hetsregion. Att hänföra enbart skä rgårdskommunerna till utvecklings
område gör att de föreslagna stödå tgärderna praktiskt taget mister 
sin betydelse. Så har varit fallet under den tid den nuvarande u-om
rådeslagstiftningen varit i kraft. De få och små investeringsprojekt 
so:ri funnits har inte haft avgörande inverkan på utvecklingen inom 
skärgårdsDmrådet. Srumna utveckling spolitiska tänkande med ekonomiska 

regioner och centralorter som bas för utvecklingsarbetet är ofrånkom
ligt den enda utvägen om Åland skall kunna utstå den utmaning som den 
snabba utvecklingen i södra Finland och frwnför allt i Stockholmsre
gionen utgör. 

Vid bedömningen av Mariehamns förutsättningar som centralort för 
sin region har staden fått poängtalet 414 ochhänförte till zon III 
som faller helt utanför ramen för stödå tgärder liksom även fasta Ål an d. 
Från denna zon har dock städerna Vasa och Jakob 3tad med de lägre po
ängtalen 402 respektive 400 flytta ts till zon I I 1 vilken berättigar 
till stödåtgärder. Den motivering som härför anföres i betänkandet är 
säkert riktig, att skapandet av snabb utveckling inom Vasas och Ja
kobstads influensomrä den har den största betydelse för hela Österbot-
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tens kommande utveckling 1 fastän ett flertal kommuner även där inte 
är underutvecklade. Samma argument kunde tillämpas på landskapet Åland. 

I den ekonomiska helhetsregionen landskapet Åland utgör Mariehamn 
och dess närhet den naturliga huvudorten där också den arbetskraft 
som friställs från övriga delar av landskapet i huvudsak borde bere
das arbetstillfä llen i stället för a tt den skall emigrera från Åland. 

Vad man tydligen inte har beakta t vid utarbetandet av betänkandet 
är att Åland representerar ett rel o.tivt utvecklingsområde. Det är inte 
jämförelsen med de ekonomiskt svaga inlandskommunerna som är kriteriet 
på Ålands ekonomiska status 1 ut an j ämförelsen med den starkt expande
rande Stockholmsregionen. Ålands problem är att suget från denna re
gion är så starkt, att själva grunden för en ny aktivering går för
lorad med de utflyttade ungdomarna , vilket fraragår av att mellan f olk
räkningarna å ren 1950 och 1960 nettoemigrationen från landskape t upp
gick, främst ti l l Sverig:::, till drygt 50 % av antalet under samma 

tid födda. 
Också eljest bo rde emel lertid även fasta Åland med regionens hu-

vudort Mariehanm , och därmed Åland i sin helhet, hänföras till ut
veckl ingsområde , med rätt för företag till skattelättnader och sär
skilda ekonomisk- politiska stödåtgärder. Åland står nämligen den när
mas t e tiden inför en mycket svår uppgift när det gäller att skaffa 
den unga generation, som kommer i arbetsför ålder, så pass välbetal
da a rbetsplatser, a tt den inte i stor utsträckning nödgas emigrera 
i brist på tillrä ckligt goda· förtj änstmöjligheter hemma. Närheten 
till Stockholmsregionens attraherande arbetsmarknad bidrar till att 
kraven ställs högre än annars på vä lbetalda arbetsplatser hernIIB. 

Statistiska uppgifter över biltä thet , antal TV-apparater och tele
fonapparater ger, enligt landskapsmyndigheternas uppfattning, en orik
tig bild av det verkliga sysselsLi.ttningsläget på Åland. Sysselsätt
ningsläget för den nä rmaste framtiden visar i hela landet ett uppen
bart behov av nya arbetsplatser. Prognoserna för landskapet är i det
ta avseende s å dana ? att vi kan r äkna med tilltagande brist vä arbets
platser för Åland. Arbetslösheten tar sig dock inte samma uttryck på 
Åland son i övriga delar av landet. Ungdomen .och arbetslösa suges 
direkt till välavlönade arbetsplatser i Stockholmsregionen utan att 
f r amträda i sta tistiken över arbetslösa. Ur sysselsättningssynpunkt 
utgör tills vidare turismen för Åland ett svårbemästrat problem i 
det hänseendet att den under några s01mnarveckor upptar all tillgäng
lig arbetskraft. Då säsongen är över och fasta arbetsplatser inte står 
till buds 9 emi grerar inom turis tnäringen engagerade lätt till Sverige. 
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För den åländska industrin utgör turismens sysselsättningstopp på 

högsommaren ett ständigt irritationsmoment. 
För att belysa detta åländska dilemma skall vi återge vad national

ekonomen pol.lie. Jussi Linnamo 9 i en utredning 1964 framhöll om 
dessa problem. Vi kan av utrymmesskäl endast anföra hans slutsatser: 

"Vi kan nu dra följande slutsatserr1 
9 säger Linnamo. "Ålands be

folkning i arbetsför ålder kommer att växa med 875 personer fram till 
1970 och med 900 freJJl till 1975 9 av vilka dock högst 60 % inträder som 
aktiva på arbetsmarknaden. Dessutom kommer 1.000 att lämna de agrara 
näringarna. Jllands sysselsä ttningsprob;J._em består alltså i att skapa 
över 1.500 nya arbetsplatser. Det är ett jätteprogram om man tar hän
syn till den nuvarande förvärvsarbetru1de befolkningen. Det skulle allt

så krävas 25 % mera icke-agrara arbetsplatser än för närvarande. Vi 
torde kunna räkna med att handeln utan några speciella åtgärder kan 

sysselsätta 250 personer mera än 1960 9 samfärdseln kanske 509 yrkes
skolväsendet och korirrnunalförvaltningen kanske 50. Turistnäringen kan 
direkt efterfråga ett femtiotal och alla andra organisationer, bio
grafer9 reklam- och marknadsundersökningsbyråer o.d., radion och te
levisionen samt förvaltningen ungefä r lika många. Det återstår alltså 
att skapa sysselsä ttningsmöjligheter för 1.000 ålänningar. Reparations
verksamheten kan kanske ge arbete å t ytterligare 25 och den existeran
de industrin åt 75. Ännu behövs dock 900 nya arbetsplatser fram till 

1970." 

Pol . lie. Jussi Linnemos slutsatser har på ett skrämmande sätt sla
git in. Av mantalslängderna framgår att under åren 1963-1969 emigra
tionen till Sverige varit 1.662 personer såsom framgår av. bifogade 

bilaga. 
Fastän landskapets myndigheter ägnat frågan om skapandet av nya ar

betsplatser det största intresse och även konkreta åtgärder vidtagits 
har resurserna att hejda emigrationen inte räckt till. Knappast någon 
annan del av landet har varit och är utsatt för en så stark emigration 
som Åland. Om inte verkliga kraftå tgärder vidtas, och där har u-områ
deslagarna sin stora betydelse, synes det som om Riksplaneringsbyråns 
befolkningsprognos även skulle slå in. Detta innebär att Ålands befolk> 
ning skulle minska från nuvarande c. 21.000 personer till 17.838 perso
ner 1980 och 16.501 personer 1990. Då ungdomen emigrerar blir ålders
fördelningen hos den återstående befolkningen synnerligen ogynnsam. 
I takt härmed minsksr möjligheterna att bibehålla och utveckla ett 
dynamiskt näringsl i v till skada för Åland och hela landet. Till bil-
den hör ytterligare att i dag c.en trGdjedel av landskapets befolkning äl 
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syssel satt inom jordbruket 9 som är starkt småbruksbetonat med endast 
c. 6 hektar odlad mark per gård. Detta innebär 9 då kravet på rationa
lisering av jordbruket blir så starkt 9 att det inom landskapet pro
portionellt kommer att friställas mera folk som kräver nya arbetsplat

ser än i andra regioner i riket. 
I större skala kan emigrationsproblemet sägas ha varit och i viss 

mån fortfarande vara hela Finlands problem. Det är dragningen från 
den region som erbjuder de mindre möjligheterna mot den region som 
lockar med fler arbetsplatser och bättre villkor. En av den regiona
la utvecklingspolitik@ns målsättningar har ju vid utarbetandet av 
betänkandet varit att bidra till en sådan utjämning att de sämre lot
tade regionerna kunde hålla kvar åtminstone den väsentliga delen av 
sin befolkning, ett slags broms på den inre emigrationen. 

Beträffande de allmänna produktionsförutsättningarna på .Åland för 
enskilda företag måste man k onstatera att detta ligger bäst till inom 
och i närheten av regionens enda huvudort, Mariehamn. Därmed inte 
sagt att inte den östra åländska skärgården, som enligt gällande lag 
och nu föreslagna revision hänförts till de områden där stödåtgärder 
skall sättas in, kan ge sitt bidrag till sysselsättningens ordnande. 
Men skall man räkna med tillkomsten av ny industriell och liknande 
verksamhet av betydenhet på .Åland, och det måste man om sysselsätt
ningsproblemet skall kunna lösas, då bör man utgå ifrån att det är 
regionens huvudort Mariehamn och dess närhet 9 som skall utgöra främs
ta lokaliseringsalternativet till orter i riket respektive i Sverige. 

I bilaga nr 4 till delegationens betänkande med regeringens för
slag till riksdagen om lag för befrämjande av utvecklingsområdenas 
ekonomi heter det bl.a.: 11 Det har blivit eller hålles på att bli en 
viktig del av utvecklingspolitiken att förbättra förutsättningarna 
för näringslivet i sådana centra 9 som anses äga de bästa förutsätt
ningarna som etableringsplats för näringar som producerar olika va
ror samt har tillräckligt mångsidiga och effektiva lokala s~rvic e

centra. Man har börjat kalla dylika centra för tillväxtcentra. Verk
ningarna av utvecklandet av centralorten utsträcker sig inte endast 
till dess eget område~ utan reflekteras på olika sätt på centralortens 
uppland. På basen av de erfarenheter som erhållits av den regionala 
utvecklingspolitiken anser regeringen det riktigt att man får inom 
vårt lands u-områden stora och livskraftiga centralorter samt att 
ett tillräckligt tätt centralortsnät som täcker hela området skapas." 

Av betänkandet framgår att stor vikt i framtiden lägges på ett sys
tematiskt uppföljande av utvecklingen inom u-områdena samt att det i 
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de tta hänseende föreslås inrättandet av en organisationo Delegationen 
för utvecklingsområdena skulle kvarstå och bestå av 15 ledamöter samt 
erhålla ett fast sekretariat. Vidare föreslås att vid länsstyrelserna 
inom u-områdena tillsättes ko1JJ.L1itteer bestående av näringslivets och 
olika intresseorganisationers representanter jämte sekretariat med 
uppgift att iDom området effektivisera det utvecklingspolitiska ar
beteto 

Såsom av det ovan~täende framgår, visar utvecklingen inom land
skapet, att Åland inte kan lämnas utanför de stödåtgärder och orga
nisationsformer Rom föreslagits i delegationens betänkande. Sålunda 
vore det påkallat att Åland skulle få en representant i delegationen. 
Detta skulle bidragatill kännedo8 om det arbete som utföres i hela 
landet inom ramen för utvecklingso~rådespolitiken samt häva den iso
lering som eljest uppstår i dessa frågor. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd
samt föreslå 

"Till Regeringen 

att Ålands landsting till Regeringen 
i enlighet med 15 § självstyrelselagen 
för Ål and skulle avlåta följande skrivelse : 

från Ål ands landsting. 
I delegationens - - - - - - - - - i dessa frågor. 
Med hänvisning till det ovan gnförda f å r Ålands landsting vördsamt 

före slå 

Marie hamn, den •. o o . o o o 

att Regeringen vid den förestående re
visionen av lagstiftningen angående ut
vecklingsområdena ville vidtaga sådana åt
gärder , att landskapet .Åland i egenskap 
av en vä l avgränsad ekonomi sk region i sin 
helhet hänföres till utvecklingsområdena. 

På landstingets vägnar: 

···········----···· ---··--~-----

talman 

vicet_ .man vicetalman." 
Mariehamn, den 27 augusti 1969. 

1 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 
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Bilaga. 

.Antalet personer, vilka enligt anteckning i mantalsläng-
derna under åren 1963-1968 flyttat från landskapet Åland 
till Sverige. 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1963-68 

Ma:.-iehamn 82 87 94 120 114 95 592 

Fasta Ålands ko:rnnmner: 
Eckerö 8 7 3 12 8 32 70 
Finström 36 22 13 18 20 17 126 
Ge ta 6 11 9 4 6 9 45 
Hammarland 16 8 13 25 23 11 96 
Jo:mala 33 6 17 35 18 9 118 
Le ml and 14 12 5 3 29 26 89 
Lumparland 13 1 4 1 4 5 28 
Saltvik 14 9 12 28 17 13 93 
Sund 28 8 9 33 13 17 108 

·SUJnma 168 84 85 159 138 139 773 

Skär~årdskommunerna: 

Brändö 6 5 2 6 25 14 58 
Föglö 18 / 20 27 24 14 106 
Kumlinge 10 9 6 4 7 3 39 
Kök ar 17 12 3 9 13 7 61 
Sot tunga - 1 4 5 
Vårdö 2 9 5 2 10 28 

Summa 51 31 40 52 75 48 297 

§~ndr§g: 

Mariehamn 82 87 94 120 114 95 592 
Fasta Åland 168 84 85 159 138 139 773 
Skärgården 51 31 40 52 75 48 297 

Summa 301 202 219 331 327 282 1.662 

~. 


