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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr24/1979-80 

med anledning av ltm Sven-Olof Lindfors' 

m.fl. hemställningsmotion till landskaps

styrelsen om åtgärder så att resultatet 
av konsumentprisundersökn:ingen f er Ålands 

del kan beaktas vid kommunernas dyrorts

klassificering. 

Landstinget har över ovannänmda hemställn:ingsmotion begärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört utvecklingsplaneraren Yngve Mörn och studeranden 

Jan-Erik Sundberg och anför följande. 

Ekonomiska sekretariatet har på uppdrag av landskapsstyrelsen utfört en 

jämförande undersökn:ing avseende konsumentpriserna på Åland i förhållande 

till Helsingfors respektive hela landet. Undersökningen har verkställts 

enligt en metodik som utfonnats i samråd med tjänstmän vid statistikcentralen 

och i stort följt ett system som gäller vid undersökningar för dyrortsklassi

ficering av kommunerna. Trots svårigheter att finna riktiga jämförelser 

har det framtagna siffennaterialetangetts vara tillräckligt såsom underlag för 

tillförlitliga slutsatser. Kostnadsläget på Åland är enligt undersökningen 

2,9 % högre än i Hels:ingfors och 5,1 % högre än landet i genomsnitt. Någon 

större skillnad mellan de olika regionerna på Åland har inte framkommit. 

Av de åländska kommunerna .är Mariehamns stad hänförd till dyrortsklass Il 

och övriga kommuner till klassIII.Undersökningarna tyder emellertid på att 

samtliga kommuner i landskapet borde hänföras till dyroriklass I. 

Dyrortsgrupperingen fastställes av statsrådet för två år i sänder på basen 

av undersökningar som finansministeriet låter utföra. Största betydelsen har 

klassif icer:ingen i fråga om lönesättning både b1om offentliga och privata 
sektorn och beaktas även i andra avseenden bland annat vid fastställande av 

folkpensionernas stöddelar och beviljande av hyresbidrag. 

Utskottet anser det riktigt att de åländska kommunerna placeras i en rättvisande 

dyrortsgrupp och anser det därför motiverat att material och resultat av 

undersökningen delges vederbörande riksmyndigheter i syfte att vid första 

tillfälle åstadkomma rättelse i klassificeringen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget hos landskapsstyrelsen 
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Mariehamn den 14 april 1980 

hemställer om åtgärder för att 

resultatet av konsumentprisundersökningen 

på Åland kan beaktas vid dyrortsklassifi

ceringen. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlsson 

ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Rolf Carlsson. viceordföranden 

Roger Jansson samt ledamöterna 

Söder lund. 

Torvald Söderlund och Rodmar 


