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FINANSUTSI<OTTETS BETÄNKANDE 

nr 17I1985- 86 med anledning av vtm 

Jan-Erik Lind fors m.f 1. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen angåen

de problemlösningar för att reducera 

kostnadstrycket för sjöfarten och om 

ästadkommande av åtgärder i anslut

ning härtill. 

Landstinget har den 22 november 1985 inbegärt finansutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin och sekreteraren 

f.Jr sjöfartsdelegationen, sjöfartskonsulenten Bertil Barck, får med anledning härav 

anföra följande. 

I motionen redogörs för den åländska sjöfartsnäringens kris och de problem som 

uppstått på grund av det anmärkningsvärt hårda kostnadstryck sorn fartyg med 

finsk flagg lider under. Motionärerna redogör för olika alternativa lösningar som 

borde utredas. 

Den 6 september 1984 tillsatte landskapsstyrelsen en sjöfartsdelegation bestående 

av representanter för landskapsstyrelsen, landstinget, redarföreningen, skepps

befälsförbundet, sjörnansunionen, maskinbefälsföreningen och telekommunikations

tekniska föreningen. Delegationens uppgift är att "allsidigt följa upp och utreda 

.;;jöfartsnäringens situation både inom och utom landskapet samt efter hand som 

delegationen i sitt arbete finner det nödvändigt, inkomma till landskapsstyrelsen 

med förslag till åtgärder i syfte att utveckla sjöfartsnäringen i landskapet så att 

sysselsättningen och ekonomin i näringen tryggas och främjas. Framställningar till 

landskapsstyrelsen görs dels i ärenden som direkt hänför sig till självstyrelsens 

behörighet samt dels till ärenden som hänför sig till rikets behörighet och som med 

fördel av landskapsstyrelsen kan framställas till riksmyndigheterna som självstyrel

scp1)litiskt viktiga frågor för sjöfartsnäringen i landskapet." Delegationen skall 

<l rge sitt betänkande före utgången av år 1986. 

S jöfartsdelegationen har i sitt arbete stannat för att indela uppgiften fyra olika 

delfrågor, nämligen 

- fartygsfinansiering, 

- beskattning av rederirörelser och sjömän, 

- bemanning och utbildning samt 

- internationell sjöfart. 
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Vad beträffar finansieringen har delegationens arbete koncentrerats kring både 

anskaffning av nybyggda fartyg och inköp av begagnade fartyg och då både vad 

gäller beställning i Finland och i annat land. 

Frågan om beskattningen är naturligtvis en mera komplicerad fråga eftersom 

landskapet endast har behörighet i frågor som gäller kommunalbeskattningen, men 

olika alternativa lösningar utreds med sikte på att om så behövs vända sig till 

riksmyndigheterna med förslag till ändringar i statsbeskattningen. 

Vad gäller bemannings- och utbildningsfrågan har arbetet främst inriktats på att få 

till stånd en lösning med en ny utbildning av s.k. enhetsbefäl som i sin tur skulle 

kunna påverka bemanningen. 

Den fjärde frågan slutligen har initierats av en arbetsgrupp utanför sjöfartsdelega

tionen. Delegationen har avgivit utlåtande i frågan, som i sin tur lett till att 

landskapsstyrelsen beslutat föreslå hos riksmyndigheterna att en blandad kommitte 

ti!Jsätts. Om sjöfartsdelegationen kommer att behandla frågan ytterligare är 

oklart. 

Då sjöfartsdelegationens uppgifter i mycket stor utsträckning går ut på att utreda 

just de frågor som motionärerna funnit angelägna anser finansutskottet inte att det 

i det här skedet är motiverat att hemställa om att landskapsstyrelsen skall vidta 

ytterligare åtgärder i samma syfte. I sammanhanget kan också konstateras att 

delegationens arbete tidsmässigt framskridit enligt planerna och att betänkande 

därför kommer att avges inom en mycket snar framtid. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 9I1985-86. 

Marieharnn den 25 september 1986. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 
ordförande 

Elisabeth Naucler 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande .behandling: ordföranden Roger Jansson, vice
ordföranden Olof Jansson, ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 




