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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 3/1959 med anled

ning av landstingsman Nils Clemes m.fl:s hemställ

ningsmotion med förslag, att Landstinget ville gi

va landskapsstyrelsen i uppdrag att utreda bl.a. 

huruvida hela landskapet Åland kan komma i åtnjutan

de av liknande fraktunderstöd, som skärgård~n nu 

får (4/1959). 
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion får utskottet vörd

samt anföra följande: 

Utskottet har hört ordföranden i Mariehamns handelskammare, vice

häradshövding B.J. Palme, som meddelade utskottet, att handelskamma

ren sedan 1955 arbetat med en utredning om möjligheterna att förenhet

liga fraktkostnaderna för i synnerhet större varuleveranser till land

skapet sålunda, att priserna skulle gälla fritt Mariehamn enligt grund

satserna för prisfastställelserna fritt mottagarens järnvägsstation. 

Denna utredning pågår fortfarande och fortsatta underhandlingar i 

frågan torde inledas inom den närmaste framtiden. 

Vidare har utskottet hört t.f. landskapsagronomen Göthe Larpes, 

som meddelade, att fraktunderstöd numera ges förutom för Kökar, Sot

tunga, Kumlinge och Brändö kommuner också för Föglö och Vårdö kommu

ner enligt venne av landskapsstyrelsen år 1958 fattade beslut. I 

riket beviljas fraktunderstöd huvudsakligen för landets norra och 

östra delar samt för vissa kommuner i Åboland. De sistnämnda kommuner

na ha utgjort det för landskapsstyrelsen lämpligaste jämförelsemateria

let. 

Utskottet finner en grundlig utredning av möjligheterna att ytter

ligare utvidga tilldelningen av fraktunderstöd vara önskvärd. Som 

det nu är, förekommer det, att varor kunna inköpas i landskapets öst

ra skärgård till billigare pris än på fasta Åland, i synnerhet då det 

gäller varor, som sändas i partier om hel skutlast. Landskapet har i 

sin helhet väsentligt större fraktkostnader än de flesta orter i 

riket. Det vore måhända skäl att till underlag för utredningen anskaf

fa prisuppgifter från olika delar av landet på viktigare konsumtions

förnödenheter för att få en uppfattning om prisförhållandena i land

skapet i jämförelse med orter i riket, s å väl s å dana, där fraktunder

stöd beviljas, som sådana, där fraktunderstöd icke utgått tillsvidare. 

De sociala synpunkterna för beviljande av fraktunderstöd medföra 

möjligen för landskapets del, att samtliga kommuner icke kunna erhålla 

fraktunderstöd här, men det förefaller sannolikt, att en utredning om 
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pris bildningen kommer att visa, att fraktkostnaderna till landskapet 

medföra alltför höga priser på många varuslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt före

slå, 

att Landstinget måtte giva landskapsstyrelsen 

i uppdrag att utreda, huruvida l andskapet helt 

eller i större utsträckning än hittills kan komma 

i åtnjutande av fraktunderstöd på de v i kt i gaste 

varus lagen. 

Mar iehamn, den 17 mars 1959l 
På finansutskottets vägnar: 

1,~ ·~ 
Elis Andersson. (__ 

y 
Närvarande i utskottet: ordföranden Anderss bn, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Hansen och Gunnar Häggblom. 


