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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s frarJs tä llning till Ålands lands

ting 1Je d för slag till andra . tillägg till 

inkoost- och utgif tsstaten för landskapets 

enskilda ue del under ~Lr 1973. 
Föreliggande tillägg till å rsstaten för landskapets enskilda ue

del föranleds av 'budgeteringen av E1edel för finansieringen av de 

utgifter sorn förorsakas .landskapet av att färjavgifter enligt lands ,,,. 

tingets beslut ieke skall uppbäras på u /s Kökar 9 vilket beslut ve,.;rk ;:7 

ställts från 1.6 1973. 
Landskapsstyrelsen hänvisar till detalj1;:iotiveringen och föreslår 

att Landstinget oåtte antaga fö ljande 

förslag till första tillägg till inkoust

och utgif tsstaten för lands kapets en skilda 

1Je del under år 1973 9 saut beoyndiga landskaps-
., _ ! • 

styrelsen a tt upptaga för års.staten .s förverk-

Mariehaun 9 den 15 ju:qi 

L a n t . r å d 

Finans.chef 
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INKOMSTER. 
V. Övriga inkouster. 

6. Finansierin gslån o o •• • o. I) •• o. o •• •• " •• • •••••• •• • 

V. Avdelningen 40.000 

Sur.Kia inkon ster uk 

500 

40.000 

40.000 
===============:========================== 

UTGIFTER. 
5 Huvudtiteln. Utgifter av blandad natur. 
========================================= 

I. Särskilda anslag. 

7. För j trafiken ........... .. ... . ..... o ••• • ••••• ., •• 

SurJna I kap. 40.000 

Sur.1rna 5 Huvudtiteln Ll,0. 000 

Sui:ma ut gifter Dk 

40.000 

40.000 
====================================== 

I 

J/ 

11 
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Detalj ootiverin g, 
------------------------------

INKOMSTER . 

V. Övriga inkouster. 

V:6 . Finansierin g sl än. 

Tilläggsanslag 40. 000 :u.1ark, 

Lm1dskapsstyrelsen har i detta skede inte funnit n ågo n annan 

i~1 öjlighe t att finansiera avgiftsfriheten på u /s Kökar ä n 

ued l å n. Lm1 dskapsstyrelsen hänvisar i övrigt till uo tive

ringen under 5 Ht . I ~ 7. 

UTGIFTER. 

5 Huvudtiteln, Utgifter av blandad natur . 
===============================~========= 

I. Särskilda anslag. 

5 Ht. I:7. Fiirjtrafiken, (l'-fouentet nytt), 

Anslag 40, 000 Dark. 

Så s ou finansutsk ottet i sitt betänkande nr 16a/1972-73· frao

h å ller ä r konsekvenserna av traf ikavgi ftsfrihe ten på ~-J/ s 

Kökar att uteblivna avgifter i dagens situation icke k ou

penseras. Mot bakgrunden av .Ålandsdelegati onens och Presi

dentens stä llnin g stag an den har landskap sstyrel sen a11s ett 

det rikti g t att i landskape ts enskilda å rsstat budgetera 

oedel f ör att till ordinarie nedel inbetala de avgifter·9 

landskapet enlig t riksuync1i ghetern as stä llningstaganden 

bör uppbä ra u en s ou nu icke uppb äres. 

Landskapsstyrel sen har b l. a. vid bedöu nin gen av traf j_kav

gifter p å. D/s Kölmr h ävdat att fiirjai1 är att betrakta så son 

en landsvägsfärja och s å lunda borde vara avgiftsfri. Detta 

stä llning stagande har do ck icke accepterats av riksDyndi g

het e rna. Den utre dning s ou lan d stin ge t på yrkat i 8.rendet 

har ä nnu inte kunnat slutföras. 

På basen av int äkterna under den av giftsbelagda perioden 

i april och u aj detta å r på ~1/s Kökar b er ä knas ut giften 

f ör landskapets en skilda ue del för å r 1 9 73 stig a till 

40.000 uark. 

I frågan OE1 a v gif tsfrihe t för den l okala ski:ir gå rdsbefolk

nin g en på de s.k. f ör bindelsebå tarna önskar lands kapsstyrel

sen fr&1h å lla att en utre dn ing h li r oi:1 pågar i riket och att 

landskapsstyrelsen tillsvidare avser att invä nta resultatet 

av denna. 
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Lru1 d sk ap s st yr els en anser det rättvist och skäligt att tra

fikanterna pa sautl iga fiir jlin jer från och till skärg2,rden 

i fråga ou trafikavgifter skulle ji:iIJställas ~:ied trafi.kan ter

na på linjen Långnäs-Sottunga-Kökar. Kostnaderna för en 

total avgiftsfrihet på sautliga fd.rjrutter och förbindelse

be:1tar torde e!~iellertid enligt de av Alandsdelegationen och 

Republikens President hittills fastslagna grunderna för 

avräkningen stiga till c. 200. 000 ~jark. Landskaps styrelsen 

har dock inte ansett sig ha n:'igra :uöjligheter att i detta 

skede i landskapets enskilda 3.rsstat föreslå i.iedel för finan

sieringen av en så kostnadsdryg åtgärd 9 soL1 ued all sanno

likhet skulle inne bära att landskaps skatt uås te uppbäras. 


