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LJ\C- OCH EKONCJMlUTSKOTTl:Ts lffJ/\NKANDL: nr n; 
1982-83 med anledning av ltm J.-E. Lindfors, 

m.fl. heTILställningsmotion tiJl 1andskapsstyrel

Sl'n <mg~icndc st;1bil.iscring och säkerstälLm<lc 

av s j öfartsnäringens position i landskapet. 

Landstinget har inbegärt lag·- och ekonomiutskottets betänkande över nämnda 

motion, Utskottet, som i ärendet hört verkställande direktören Justus Har

berg och ombudsmannen Ludvig Lönnroth får vördsamt anföra följande. 

Utskottet, som tagit del av ett omfattande material i ärendet, har konstaterat 

att den ålä.ndska sjöfartsnäringen är i behov av ett mera aktivt deltagande från 

samhällets sida. MJtionärema efterlyser vissa åtgärder för att avhjälpa den 

svåra situation som vår huvudnäring nu befinner sig i. Landskapsstyrelsen har 

redan clei vis vidtagit åtgärder för att uppmärksamma riksmyndigheterna på si-

tuat , fvbt bakgnmd av det al1 varliga läge som sjöfarten nu befinner sig i 

och att åtgärder som vidtagits på rikshåll i ringa omfattning beaktat Ålands 

särbehov vill utskottet understryka vikten av att landskapsstyrelsen ytterligare 

aktiverar s insatser för att säkerställa den åländska sjöfartens framtid, 

Enligt utskottets uppfattning bör åtgärderna sättas även i ett internationellt 

perspektiv för att riktigt kwma följa upp den åländska rederinäringens verk

sarnhetsförutsättningar. 

Förutom de åtgärdsf örslag som motionärerna framför vill utskottet föreslå en 

aktivitet på nordiskt plan. Nordiska Ministerrådets expertgrupp rörande fri 

registrering av fartyg i Norden har avgivit sin rapport, som bl.a. föreslår en 

samordning av de nordiska Jändemas floggpolitik. En1igt utskottets uppfattning 

vore det naturligt att en åländsk representant skulle delta i det vidare ar

betet i ärendet. 

Med hU.nvisning till Jet unfönb flir utskottet vi..irdsa111t rörcslii 

den 6 september 1983. 

att Landstinget hemställer hos 1andskapsstyre1sen 

om åtgärder för stabilisering och säkerställande 

av sjöfartsnäringens posi tian i landskapet. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjame Björklund 
ordförande Göran Lindholm 

t.f.sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordL Björklund.v.ordf.Berg samt ledamöt. Lönn 
och Söderholm samt ersättaren K.Jansson. 


