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LAG- och EKONOMIUTSKO~TB!S betänkande 

m 2/1956 med anledning av !lands landskaps
styrelses framställning (2/1956) med förslag 
om upphävande av 1lands landstings beslut den 
30 juni 1924 om antagande av lag angående 
skjutsväsendet pä Åland. 

Lag- och ekonomiutskottet är medvetet om de risker för en kompen
sationsvägran ett bibehållande av gästgiveriväsendet kan medföra. Ut
skottet anser likaså, att 1924 års lag ur många synpunkter är olämp
lig för nuvarande förhållanden. Utskottet omfattar därför landskaps-
8 tyrelsens synpunkt på indragande av gästgiverierna i vedertagen mening 
från den 1 juli 1956. Ett upphävande av lagen om skjutsväsendet bör 
qock enligt utskottets mening kombiaöras antingen med den utredning 
om möjligheterna att på annat sätt säkerställa upprätthållandet av här
bärgen åtminstone i de verkliga utskärskommunerna, eller med en ny 
landskapslagstiftning om gäetgiverihållning. ~ågot slags gästgiveri
hållning borde dock interimistiskt ordnas även efter den 1 juli 1956 
tills frågan lösts slutligt på annat ~ätt. 

Det synes utskottet, som om möjlighet att lämna bidrag från anslag 
under 7 Ht. av landskapets ordinarie budget borde prövas. I samband där
med borde självstyrelselagens stadganda i § 29 mom. 5 kunna i någon mån 
åberopas, ehuru motsvarande förhållanden givetvis även finnas i riket 
ut8n att gästgiverier där komma att upprätthållas. Understöd skulle 
j.c!.:e givas tör 'skjutshållning. 

Om ett dylikt förfarande visar sig ogenomförbart, borde landskaps
styrelsen enligt utajcottets uppfattning pröva, huruvida upprätthållan
det av härbärgen för resande i skärgårdskoillmunerna icke är av sådan be
tydelse, att landskapets enskilda medel borde utnyttjas för att bevilja 
understöd för upprätthållande av sådana. 

Utskottet föreslå~ därför vördsamt 
l) att L~ndstingct skulle förkasta lagförslagett samt 
2) hemställa till lundskapsstyrelsen om vidtagande 

med en utredning om li1öjligheterna att understöda upp
rätthållande av härbärgen i skärgårdskommunerna, så 
att landskapsstyrelsen kan förelägga Landstinget ut
redningens resultat under höstsessionen 1956 jämte 
därav betingade förslag. 

Marieharnn den 9 mars 1956. 
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lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordf. Albin Johansson, viceordf. 
Nordas samt ledamöterna Arvidsson, John Johansson och Sj östr 


