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LAG- och EKONOMIITTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 19/
1977-78 med anledning av ltm Göte Sundbergs
m.fl.hemställningsmotion angående överföring av
kormnunerna Geta, Sund och Lumparland till
tilläggsstödsområde.
över ovannämnda hemställningsmotion har landstinget inbegärt lag- och
ekonomiutskottets utlåtande och får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och näringschefen Tor ~1attsson, med anledning härav
vördsamt anföra följande.
Ålands närhet till stockholmsregionen utgjorde ett viktigt argument vid
hänförandet av landskapet till utvecklingsområdena. Åland anses nämligen
utgöra ett så kallat relativt utvecklingsområde, vilket innebär, att landskapet, även om det inte i alla avseenden är jämförbart med vissa utvecklingsområden i riket, är utsatt för ett ständigt sug från storstadsområdet
med tyåtföljande förlust av arbetskraft till detta, om inte arbetsplatser
och jämförbar service kan arrangeras här. Bristen på fasta arbetsplatser
inom landskapet avspeglar sig därför i första hand i ökande emigration
och inte i stigande arbetslöshetssiffror. - Den av motionärerna påpekade
negativa befolkningsutvecklingen i vissa randkommuner på fasta Åland tyder
därför på att den i lagen om främjande av den regionala utvecklingen uppställda målsättningen om höjning av befolkningens inkomstnivå, möjlighet till
fast arbetsplats och tillgång till viktig service hittills inte kunnat förverkligas i dessa kommuner. Tvärtom tyder befolkningsutvecklingen på en
trend från det uppsatta målet, eftersom en befolkningsminskning bl.a. ofta
medför sänkt servicenivå.
Med stöd av det ovansagda anser utskottet inte att det vore direkt omotiverat att företaga en översyn av zonindelningen (enligt den tidigare nämnda
lagen) med därav möjligen följande gränsjusteringar, eftersom ytterligare
åländska kommuner kanske redan från början borde ha hänförts till zon!·
Men på grund av att giltighetstiden för den nugällande lagen utgår redan
den sista december 1979, anser utskottet å andra sidan att en i detta skede
företagen ändring i praktiken skulle få mycket ringa effekt.
Utskottet, som på grund av frågans vidd inte anser sig ha tillgång till
nödvändigt underlag för att ta ställning till det specifika förslag motionärerna gjort, anser dock att ett uppföljande av den av motionärerna aktualiserade frågan är motiverad. Detta kan säkert göras på flera sätt men
alldeles särskilt önskar utskottet poängtera vikten av en noggrann bevak-
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ning och uppföljning av det arbete, som utförs
delegationen vid statsrådets kansli .

i

den regionalpolitiska

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte förkasta motionen , samt
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att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen att denna utreder den av motionärerna
aktualiserade frågan och då särskilt tar hänsyn
till att konkreta åtgärder bör kunna vidtagas
i samband med den aviserade revisionen av lagstiftningen om utvecklingsområden.
Mariehamn den 24
På lag-

ordförande
Folke Husell
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson, ledamöterna Elme:Jansson och
Lundberg samt ersättarna Berg och Peder Söderström.
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