
1978-79 Lt - Hemst. mot. nr 66 - Leu 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 12/ 

1978-79 med anledning av landstingsman Göte 

Sundbergs hemställningsmotion om vidtagande om 

erforderliga åtgärder för upphävande av land

skapslagen om resandeavgift. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannämnda 

hemställningsmotion. 

Med anledning härav får utskottet som i ärendet hört verksamhetsledaren Lars 

Porko, företagskonsulten Ludvig Nordberg och verkställande direktören Karl

Johan Hagman, vördsamt anföra följande. 

Utskottet har erfarit att ett uppbärande av ~esandeavgift på i landskapslagen 

om resandeavgift stadgat sätt inte bara rent formellt utan även i praktiken 

skulle drabba rederierna som en näringsskatt, eftersom rederiernas prissättning 

av biljetterna är ett väsentligt styrmedel vid optimeringen av intäkterna ochen 

höjning av biljettpriserna med resandeavgiftens belopp därför troligen skulle 

medföra en minskning av resandeströmmen, med därav följande negativa ekonomiska 

effekter. Utskottet ans.er .av denna anledning att· rederierna i praktiken inte ,skulle 

kunna kompensera sig för den nya avgiften genom ett högre uttag av de resande. 

Avgiften skulle därför direkt belasta rederiernas resultat och sålunda verka 

som en ny pålaga för dem. 

Enligt utskottets mening skulle den nya näringsskatten även drabba de etable

rade färjrederierna mycket olika, eftersom landskapet knappast skulle lyckas 

uppbära skatten av de utländska rederier, som trafikerar våra hamnar. 

Härigenom skulle skatten komma att påverka konkurrensen mellan åländska och 

utländska rederier på ett för de åländska rederierna ofördelaktigt sätt, vil

ket inte kan anses vara önskvärt. 

Utskottet har även, i samband med behandlingen av den sedermera återtagna 

hemställningsmotionen nr 19/1978-79 om upptagande av resandeavgift, erfarit 

att den av motionären Sundberg påstådda negativa inställningen till resande

avgiften är mycket påtaglig bland de olika branschorganisationerna. Faktum 

är att samtliga av utskottet då hörda organisationer motsatte sig ett uppbä

rande av avgiften. 
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Med hänvisning till det ovansagda och till det orättvisa i att belasta endast 

en näring med avgifter, som de facto enligt lag skall användas hela landskapet 

till fromma, får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till mo-

tionärens förslag och hos landskapsstyrelsen 

hemställa om att erforderliga åtgärder vidtas 

för upphävande av gällande landskapslag om re

sandeavgift. 

Mot utskottets beslut anmälde ordföranden Carlson och ledamoten Björklund 

avvikande åsikt. 

Mariehamn den 19 april 1979 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

ordförande 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg samt 

ledamöterna Eklund, Lundberg och Björklund. 

I I 

I 

j i 

: ~ 
I 

' 


