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1974-75 Lt - Mot. nr 2 - Leu. 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 2/1974-75 med anledning av Olof M. 
Janssons m. fl .motion till Landstinget an
gående hemställan till landskapsstyrelsen 
om möjli5heternn attgenom fraktunderstöd 
eliminera de stigande transportkostnaderna 
för det åländska näringslivet och i synner
het gårdsbruket samt att anslag äskas för 
ändamålet. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över 
ovan nämnda motion. Med anledning häro.v har utskottet hört närings
chef Tor Mattsson och en representant för transportföretaget Trans-
mar. 

Utskottet konstaterar att i förslaget till landskapet Ålands ordi
narie årsstat för år 1975 under huvudtitel 27 har upptagits ett an
slag uppgående till 25.000 mark för frnktunderstöd för lantbruksför
nödenheter~ Grunderna för utgivandet av fraktunderstödet är ännu inte 
fastställda men o.vsikten är att minska fro.ktkostnaderno. för l311tbruks
förnödenheter, konsumtionsspannmål och övriga livsmedel till och från 
skärgården och de perifera områdeno. på Åland så att dessa i transport
kostnadshänseende blir likställda med de centrulu områdena i l~ndskn

pet. 
Utskottet hur nnsett att ~ransportkostnudernn måste hållas låga 

särskilt med be:i,ktunde av den konkurrens det åländska näringslivet~ 
däri inbegripet gårdsbruket möter utanför Åland. Härvid har utskottet 
funnit o.tt det transportstöd, för trcmsport uv vo.ror som förädlats 
inom 10,ndskupet, som utbet'.J.lns med stöd 2v l.:indskapslo.gen om transport
stöd (56/73) inte i konkurrenshänseende ställer det åländska närines~ 
livet i ett likn gott lä0e som övrig2 Finlands näringsliv. 

Då det tir o.tt befo.ret itt inte heller den utvecklingsområdeslng.-. 
stiftning~ som håller på o.tt uturbeto.s i riket o.vser att minsk~ skill~ 
n::::.dernn i trc.nsportkostno.der mellan centr2L:1 och perifer:_-:;, delar c.v 
Finl:i.,nd ;::i,nser utskottet :J.tt övric;o. möjlic::;heter e,tt subventioneril, 
tr::msportern::l till och från Ål:md bör undersök;::.s och fortGående följ<'.1.s 
upp. Ett utökett trcmsportstöd är o.v vikt då konkurrensläget för de 
åltindsk::~ företng:.~rno.. troligen kommer ::tt försälilr::is på grund o.v för
håll:::'..ndevis höe:;re fr::tktf'örhö jnincci.r för sj ötr::msporter. 

Med hänvisning till det o..nfördo. får utskottet vörds2mt föreslå 



MClriehc.mn, den 5 
På 

-2-
n tt LGndstinget måtte hemställ a hos 

l o.ndsknpsstyrelsen om :i.tt denna undersöker 
olika möjligheter ntt genom frnktstöd 
eliminera. de stigande trci.nsportkostnadern n 
för det åländska näringslivet, däri inbegri-

tskottets vägnar: 
/ 

/ 

!~~r~t~~~ ~--

NärvQrandc i utskottet: ordföranden Lindströ@ , viceordförnnden 
Olof M. Jansson srunt ledrunöternQ Björklund, Gustnfsson och Widewnn . 1 
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