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m 7/1959. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 7/1959 med 

anledning av landstingsmannen Gunnar Häggblom 

m.fl : s hemställningsmotion om uppdrag åt land

skapsstyrelsen att för~nstalta en undersökning 

av förutsättningarna för en industrialisering 

av landsbygden i landskapet (13/1959), 
Med anledning av ovannämnda hemst ä llningsmotion får utskottet härmed 

vördsamt framföra följande; 

Utskottet har i ärendet hört t.f. landskapsagronomen Göthe Larpes 9 

som i landskapsstyrelsen föredrar ärenden rörande hem- och småindustrin. 

Han meddela/de, att han personligen ansåg en konsulentbefattning för 

hem~ och småindustrin behövlig. En lämplig person på denna post skulle 

otvivelaktigt kunna göra mycket för verksamhetens förkovran, Landskaps
styrelsen studerar för närvarande en del material om industrialisering 

på landsbygden av informatorisk karaktär. Det finns otvivelaktigt myc

ket att göra på detta område 9 men lantbruksavdelningens möjligheter i 

detta avseende äro begränsade. 

Utskottet anser, att landskapsstyrelsen bör undersöka möjligheterna 

att inrätta en konsulentbefattning Idr främjande av småindustrin i land

skapet . Han skulle arbeta i intim kontakt med den byrå~ som i Åb o in

rättats för Åbolahd och Åland för dessa frågor. 

Vidare borde en undersökning av möjligheterna till industrialisering 

i allmänhet företagas för att f å till stånd företag~ som genom arbets-
, 

tillgång kunde minska avflyttningen från landsbygden. Det har under se-
1 

naste tid visat sig 9 att avflyttningen också från kommunerna på fasta 

Åland är betydande. Denna avflyttning sker till största delen från de 

produktiva å ldersgrupperna 9 vilket kommer att medföra en avsevärd för

svagning av kommunernas ekonomiska bärkraft. 

Med hänsyn till råvarutillgången torde möjligheterna att anlägga in

dustrier i landskapet vara begränsade. Kraftbehovet bör icke vara allt

för betydande , så l änge priset på elektrisk kraft är förhå llandevis 

högt i landska pet" Undersökningen bör givetvis särskilt beakta avsätt

ningsmöjligheterna 9 vilka med hänsyn till de dryga transportkostnaderna 1 

från landskape t kunna vara begränsade till varor, där fraktkostnaderna 

icke ha väsent lig inverkan på priset. Vid undersökningen borde hjälp 

av fackman anlitas för att allsidigt och grundligt få alla med frågan 

sammanhängande omständigheter belysta. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget mätte hemställa hos land-

skapsstyrelsen om en undersökning med 
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hj älp av förutsättningarna för en industriali-

sering av landsbygden i landskapet. 

Mariehamn den 20 mars 1959 , 
På finansutskottets vägnar: 

d,k-'~ 
Elis Andersson. (__ 

Närvarande i utskot tet: ordföranden Andersson 9 / viceordföranden 

Evald Häggblom 9 ledamöterna Hansen och Gunnar Häggb l om samt suppleanten 

Isaksson , 


