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FINANSUTSKOfTETS BETÄNKANDE nr 23 / 

1979-80 med anledning av ltm Roald 

Karlssons m.fl.hemställningsmotion till 

landskapsstyrelsen om utredning av 
möjligheterna att vid utbyggnaden av 

kollektivtrafiken införa månadskort. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansutskottets 
yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört kanslisekreteraren Lars Ingmar Johansson samt 

ordföranden i Ålands Bussförbund Ulf Grlissner och styrelseledamoten Hilding 
Sundqvist och anför följande. 

Hemställningsmotionen innehåller två delfrågor nämligen dels en utbyggnad 

av kollektivtrafiken och dels möjligheterna att införa månadskort. Busstrafiken 

handhas i landskapet av privata näringsidkare. För landsbygdstrafikens del 

har trafikidkarna sammanslutit sig i Ålands bussbolag som erhållit koncession 

för trafiken och dänned ansvarar för dess upprätthållande i den utsträckning 

trafiktillståndet förutsätter. Lönsamheten för den egentliga linjetrafiken 

bedöms som mindre tillfredsställande och näringen är därför i hög grad beroende 
av kompletterande trafik genom skolskjutsar och inom turismen. 

Landskapsstyrelsen utgör tillsyningsmyndighet och beviljar trafiktillstånden 

samt fastställer likaså taxorna inom ramen för gällande prisreglementering. 

Vid beviljande av trafiktillstånd anläggs en helhetssyn i fråga om linjetrafikens 

lönsamhet och en strävan att försöka tillgodose behovet inom hela trafikområdet 

även där vissa sträckningar som sådana inte är lönsamma. Många glesbygdsområden 

saknar emellertid någon fonn av kollektivtrafik. Från utskottets sida har 

också i samband med behandlingen av anslagen i landskapets årsstater för stöd 

till kollektivtrafiken uttalats önskvärdheten av förbättringar av kollektiv

trafiken även på fasta Åland. Utskottet stöder också det i motionen framförda 

förslaget om utredning av möjligheten till en förbättrad kollektivtrafik. En 

sådan utredning bör kunna utföras under landskapsstyrelsens överinseende i 

nära samarbete med berörda bolag och kommuner. I sammanhanget kan nämnas att 

trafikministeriet i riket under de senaste åren i betydande omfattning initierat 

och stött planerings- och experimentverksamhet för utvecklande av kollektiv

trafik. 
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Utskottet konstaterar också att vid handläggningen av ärendet framgått att 

.härvarande trafikidkare är beredda att medverka i utredningsarbetet. 

Beträffande frågan om särskilda månadskort kan konstateras att i landskaps

styrelsens tillstånd redan nu ingår skyldighet för trafikidkarna att till
handahålla rabattkort. Införandet av ett allmängiltigt månadskort för samtliga I 

linjer är enligt utskottets uppfattning beroende av resultat av utförda 
utredningar om kollektivtrafiken och i hög grad på möjligheterna till 

en praktisk samordning. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 april 1980. 

att La'.ndstinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen om en utredning för 
utvecklande av kollektivtrafiken i 
landskapet. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlsson 
ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Rolf Carlsson, viceordföranden Roger 

Jansson samt ledamöterna Torvald Söderlund och Rodmar Söder-

ltmd. 


