
NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
Ltm Folke Sjölunds m.fl. hemställitingsmotion om en marknadsunder
sökning för turistnäringen på Åland 

1992-93 

1991-92 

SAMMANFA1TNJNG 

Motionen 

nr 3 
IlM nr 52 

Motionärerna föreslår att landskapsstyrelsens turistbyrå skall företa en stor marknadsun

dersökning för Ålandsturismen. Undersökningen, som bör företas kontinuerligt, skall ge 

underlag för marknadsföring och försäljning. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att motionen skall förkastas eftersom uppgiften alt genomföra en 

omfattande och kontinuerlig marknadsundersökning anförtrotts Ålands Turjstförbund. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet är enigt med motionärerna vad gäller behovet av en kontinuerlig marknadsun

dersökning för turismen. Någon omfattande undersökning har inte företagits sedan år 

1982 varför det är mycket angeläget att arbetet med kontinuerliga undersökningar snarast 

kommer igång. 

I förslaget till budget för landskapet Åland för år 1993 presenteras en förändring av 

organisationen inom turistsektom. Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsförvaltningen 

i fortsättningen skall koncentrera sig på hanteringen av bidrags- och lånefrågor samt den 

övergripande turistpolitiken medan Ålands Turistförbund skall handha marknadskommu~ 

nikation, produktutveckling, massmediabearbetning och marknadnadsundersökningar. 

Enligt tidigare uppgiftsfördelning ankom marknadsundersökningarna på landskapssty

relsens turistbyrå. I budgeten föreslås dessutom att tjänsten som turistsekreterare vid 

turistbyrån utlokaliseras till Turistförbundet för en prövotid om ett år. Utlokaliseringen 

är en förntsättning för att Turistförbundet skall kunna åta sig de nya uppgifterna. 

Utskottet konstarerar vidare att det i Ålands Turistförbunds budget för år 1993 upptas 

anslag om totalt 350.000 mark för genomförande av rnarknadsundersökningar och att 

förbundet planerar att för dessa medel låta göra en s.k. ornnibusundersökning. Upp

följningen av undersökningen kommer att handhas av turistsekreteraren. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 

Landstinget har den 3 april 1992 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson och verkställan·· 
de direktören för Ålands Turistförbund Anders Ingves. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman, ledamöterna Beijar och 
Sjöblom samt ersättarna Siren och Sjöstrand. 

UTSKOTIETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda får utskottet härmed föreslå 

Mariehamn den 15 december 1992 

På näringsutskottets vägnar: 

Ordförande 

Sekreterare 

att Landstinget måtte förkasta hem
ställningsmotion nr 52/91-92. 

Tage Boman 

Susanne Eriksson 


