
NQ 8/1948. 

FINANS- ocn BKOl'JOMIUTSKO'l1TE 0rs betänkande r\IQ 

8/1~48 med anledning av Ålands landskapsnämnds 

framställning till Ålands landsting med förslag till 

1andskaps1ag angående åtgärder fur turismens främ

jande i landskapet ÅJ.ana. 

Med anledning av förenämnda framställning får utskottet härmed 

vordsamt framhålla foljanae: 
UtskottPt _rigr inhe~ä:::-t uti ~tanre av f,annstingets Kulturutskott, 

vilket utlåt ande här bifogas. Ytterligare har till utskottet an

kommit en skrivelse av foljande lydelse: 

'Ålands landskapsnärnnd 

K.ansliet. 

Mariehamn den 25 februari 1~48. 

~ 2ö6. 

Till Ålands landstings finans

och eKonomiui:;skott. 

Vid denna dag skedd foredrafSning hA.r landskapsnämnden beslutat -_ 

till Finans- ocn ekonomiutskottet överstyra bilagda till landskaps

nämnden av Restaurant Miramar, A.B. Mariehamns societetshus ocn 

Mariehamns re staurant A .B. ingivna skrift jämte bilagor, vari fore

nämnda restaurantrörelser framnålla sin åsikt om den planerade 
"turist sKat teu" • 

~å landskapsnämndens vägnar: 

Lan i:;r åd. Viktor Strand.fält • 

.JLandskapssekreterare Cn. Stormbom . 11 

' 'Till Ålands 1andskapsnämnd. 

Med anledning av ~andskapsnämndens .framställning tiil Ålanas , 
land stim~, inne:fattanne forslag till lqnds1rnpslag angåeude åt gärder 

for turismens främjanre j 1~nn~ 1rapet 9 lann, f Ä unöerteclmade restau

ranginnehavare i Mariehamn härmed vördsammast for bringande till 

Landstingets kännedom .framnålla .följ ande: 

Del; skulle obetingat; .na varit saken till fromma och vunnit vår 

uppsKattning, om Landskapsnämnden vid behandlingen av Ålands 'Eu• 

ristfö;renings och Marienamns nandelskammares gemensamma ansökan 

skulle nava berett oss möjlighet att framföra våra synpunkter på 

det väckta förslaget om upptagande av näringgskatt av hotell, res

tauranger ocn andra · förplägningsrorelser i landskapet. Då så emel

lertid icH:e blev fallet, hava vi på detta sätt onskat framföra vår 

åsikt beträffande framställningen ifråga. 

Vi kunna utan förhävelse påsi:;å, att .förtjänsten av turismens på 

Åland uppblomstring under 30-talet tillkommer restaurangerna i sta

den, vilka med t11loudsståenae medel gJorde Åland känd som en tu-



ristort. För detta ändamål sparades icKe kostnader till reklam. 

Restaurangerna ordnade med inkvarteringen av turister nos pri . ata 

personer i staden och på landet samt verkade for turisterna13 tr1v 

se1 ocn nöjen genom att bygga och undernålla plager, anordna ut 

färder, förse restauran~erna med kostsamma orkestrar m.m. Hela 

denna rätt omfattan0e or~anis~tionsapparat unrerhölls således p å 

privat väg med benäget bistånd av fi lands Turistförening, utan .att 

varken landsKapet eller staden påbordaaes några som helst kostna~ 

cter härför. 

Med nänsyn till de erfarenheter, som vunnos under dessa år, for 

faller det oss uppenbart att ett f'rämj ande av turismen i landskapE 

blott 'l{an $ tadkommas genom ett intimt och för'Groendefullt samarbe 

te mellan ·turistorganisationerna och restaurantinnehavarna. Ett 

sådant samaroete forutsätter emellertid en · sund ekonomisk grund , 

där varde~a parten har möjlighet att tillvarataga sina intressen 

utan förfång för den andra. La.ndskapsnämndens förenämnda förslag 
till uppbärande av ni;iringsskatt, vilken enbart komme att drabba 

restaurantinnehavarna, kan icke . anses vara ägnat att möjliggora et 

sådant fri~tionsfri tt samarbei:;e. Under sådana förhållanden är ända 

målet med uppbärande av ifrågavarande näringsskatt, nämligen turis 

mens främjande, dömt att misslyckas. 

Kommer lagförslaget nu att god.kännas, blir tvivelsutan restaura 

ternas existensmöjligheter så små, att fråga blir om de alls kunna 

öppenhål la s i framti rten. Närs lutna utrednin~ för åren 1945, 194b o 

1947 visar nämligen tydligt, att våra ri..irelsers ekonomiska s tä1 ln1 

på grund av de fastställda priserna, den knappa vinstmarginal~n 

och de starkt stegrade OroKosi:;naderna år synnerligen svag. ~å et t 

undantag när har restauranterna sålunda under nämnda år gått me d 

märkbara for lus ter• Skulle till de ökade utgifterna ärinu läggas en 

näringss.K:att om 2 %, behöver man icke vara alltför inkommen i a ffä 

rer för att kunna förstei., att detta bleve anledningen till ett upp 

horande med verksamneten. Närslutna utdrag ur A.E. Mariehamns s o

cietetsnus bokföring för år 1947 utvisar s ålurida, att den plane rad. 

näringsskatten för enbart denna restaurant skulle uppgå till 

mk 105.176:- för nämnda år OCh företagets forlust härigenom Stiiga 
till mk 332.000:-. 

Vi finna det . icke heller välbetänkt att ställa oss i ekonomis Kt 

avseende i en sämr.e ställning än motsvarande rörelser på fastlande 

Följden av ett påläggande av en näringsskatt måste nämligen bliva 

den, att några utgifter for restauranternas undernåll, för reklam, 

för gästernas komfort m.m • . kan bliva tänkbara endast i mycKet be

gränsad utsträciming, ifall ett öppenhållande ever huvudtaget blir 

mojli~t. Under s8flanR f'brnållanc9en l{unna vi knappast stå oss i 

konkurrensen meo annra turistorter i rikAt. eller utomlands. Följ

den bleve förty att heLa den t1Gigare så livliga resandeströmmen 

tiill Åland aomme att taga sig andra vägar. 

I sin framställning understryker ~andskapsnämnden, att ifråga

komna näringsskatt bur uttagas .av sådana rorelsers innehavare, vilka 

främsti profitera av turismen. Nämnden glömmer härvid omsorgsfuLlt 

ett företag, som i storre utsträckning än något annat, drager nytta 

av en öKad turismen på .$.land. Det kan nämligen icke ha varit .Nämnden 

obekant, att A • .1:3. Alkoholiliikes härvarande butik med obetydligt 

ökade omkostnader kunnat inhösta avsevärda inkomster av just tu

risterna. Det vore därför iclrn mer än rätt ocn billigt atit detta bo

lag även s1rulle bidraga till främjandet av turismen i landskapet. 
Vore det icke skäl att landskapsmyndigneterna genom en framställ

ning till bolagetis dire.K:tlon kunde utverlrn e tit betydande anslag 

för ändamålet ur de vinstmedel, som årligen utbe~alas till kom.~u

nerna, men som likväl icKe användas för det ända.mål vartill de äro 

avsedaa, nämligen nyktierneteus befrämJ ande. 

Med hänvisning till det ovan anförda få vi till lands.K:apsmyndig

neterna s känn ed om f'ramföra v~ra s tarkA bet änl<:ligheter beträffande 

. mernämnoa lagförslag ocn emotse vi med tillförsikt att Landstinget 

vid uppvägandet av fördelarna och nackdelarna. av detsamma finner 

en lämpllgare utväg for turismens främJande i landskapet. Under 

sådana fornålland.en Kunna även vi 1 mån av formåga bidraga närtill. 

. 1v1a.r1ena.mn, den 24 feoruar1 1~48. 

Restaur~nt Miramar. A • .1:3. ~·:ariehamns ~oc1etet;shus. 

Linda Rotz. Rachel Rasmussea. 

.Mariehamns hest.aurant A·B· 

Aino uvaskainen. 

Restaurantrore lser, med hemort i Mariehamns stad." 

Till restaurangernas skrivelse var ytterligare fogade ett antal 

bokslutsutdrag, v11Ka utskottet dock icke ansåg nödigt bifoga till 

oetänkandet. ttär må endast framhållas, att enligt samtliga utdrag 

så när som på eut restaurangeru.a gått med förlusc samt att enligt 

A/H Mariehamns ~ocietetsnus uträkning en skatt om 2 % på brutto

inkomst;erna ~der maj-september 1947 skulle stiga till lob.176 mark. 

U~skottet nar tiagit framställningen ocn den förefintliga utred-



ningen tmder saklig omprövnin~; ocn anser, att åt gärder 1 en e l lei 

annan form för tur1 smens främ.j ana e borne vidtagas. Man må nysa 

vilka åsiki;er som nelst om turismens inverkan i moraliskti ocn ku!. 

turellti avseende på Ål.ands befolkning, så kan man likväl inte b o~t 

se från, att i synnernet de rikssvenska turisterna under åren 

närmast fore krigei; "upptäcKte 1i Åland, ocn så snart fornålland ena 

åter medge det, kommer vi sannolikt att ha dem här i samma ut

sträclm1n8 som tidigare . Då vi inte ha några möjligheter att 

hindra turismen i nämnvärd grad, såsom en del kanske skulle öns ka, 

måste man genom attlorganisera o cn kontrollera turismen så mycket 

som möjligt minska dess skadliga inverkan och i stället utnytt Ja 

den till landskapets gagn. Om turismen helt lämnas i händerna på 

profiterande privatpersoner, kommer den åländska befoilikningen i 

gemen att sakna möjligheter att göra sig hörd. 

Under sådana omständigheter anser utskottet det vara klart, att 

redan förefintliga anslag inte forslå till understödande av verk

ligt vägande insatser. Fråga blir då, vilken väg ytterligare medel 

sKall kunna anvisas. Utskottet omfattar for sin del icke land

ska.psnämndens förslag, då enligt detta hela den eirnnomis.Ka bördan 

sKUlle falla på ett fåtal företg~, som likväl under normala för 

hållan~en inhösta endast en br8koel av de totala inkomsterna .a v 

turismen 1 lands.Kapet. En utvidgning av skattskyldighei:;en enlig t 

enananda principer skulle otvivelaktigt stota på stiora praktlsKa 

svårigneter. 

Bn sådan beskattning åter, som föreslagits av Ålands Tur1st f~re 

ning ocn Marienarans tlande).skammare, kan knappast genomföras, på 

de motiv, som redan av landslrnpsnämnden anförts. Det är där fr åga 

om en omsättningsskatt, icke en näringsskatt. 

Unaer remissdeoatten föreslogs, att skatt skulle uttagas 1 sam· 

oand med kommunalskatten. Ett sådant förfarande är emeJ.lertid e n• 

ligt ~ 21 i SJälvstyrelse1agen under nuvarande förnållanden inte 

. möjligt utan skulle förut sätta en ändring av kommunallagarna. Å 
andra sidan kunde man tänka sig att upptaga landskapsskatt i sam· 

band. med s"tat~ns .inkomstskatt, såsom i nämnda paragraf stadgas . 

Dei;ta skulle då i varje fall medfora eu mer rättvis fordelning än 

en när1ngsskatt. 

Utskotte r; vill emeJ.lertid foreslå, att nödigt anslag för ända• 

målet upptages i landskapets ordinarie budget. I den mån ett såd s.f. 

anslag; j_nte s'k'ulle 'l{ompen~eras, 1{vqrst8r då självbeskattning för 

att fylla bristen. I r:lket torr'le r,uristorganis8tionerna åtnjuta 

betydliga statsunderstod, varför här alltså ett liknande forfa

ranae skulle tillämpas. 

1\lågon särsitild l.andskapsi;Jänst anser utskottet icke skäl att 

inrätta, utan borde dessa medel mot redovisningsskyldighet utanord

nas åt registrerad förening, vars syfte är att verka för turismens 

främj anae. närigenom kunde förening beredas möj lignet att ans i;älla 

nödiga funktionärer ocn land skapsnämnden hade dock möjlighet att 

övervaka verKsamneten, genom att föreskriva villkor for anslagets 

bevilJande. 

Det är givetvis ett åländskt ini;resse att bevara verksamneten 

för turismen 1 åländska nänder • .Någon möj lignet att nindra fast

ländskt inflytande har landskapet likväl icke så länge icke-åländsk 

person el.ler sammanslutning kan driva näring på Åland utan landskaps 

mynaignets tillstånd. Den nu aktuella frågan om ~ckerö tullhus an

vänaau.de för turiständamål kan knappast lösas på annat sätt än 

genom privat initiativ, vilket utskottet emotser. 

Ett foretag, som otvivelaktigt gor stor vinst på turismen, är 

O/Y Alkonoli liike. TTtskotte.t anser-, a+:t aet närmast borde tillkomma 

de organisBtioner, som komma ar,t ha turismens främjande på .$.land om 

hand., att genom framställning nos nämnda foretag försöKa utver~a, 

att en del av vinstmedlen sk'Ulle stållas till dessa organisationers 

förfogande for främjande av turismen. 

Med. stod av vad sålunda f ramnålli ts får utskottet vordsamt före

slå, 

att Landstinget måtte uppmana landskapsnämnden att 

införskaffa utredning om vilka belopp som erfordras 

för att effeKtivt främja .turismen samt därefter 

upptaga nödigt anslag i förslaget till inkomst- ocn 

utgiftsstau for år 1949. 

Marienamn den 2b feoruari 1948. 

~å finans- ocn ekonomiutskottets vägnar: 

.Paul ]:!; • ,r;auls on. 

--~ 
f Sundman. 

När-



varande: ordfor·anden .i:'aulson, viceordforanden Blomroos, samt led& 

möterna Berte.Ll, Albert .iansson och Manselin. NQ 7 /1948 • 

. . 11Jt22(J 
FINANS .. och EKONOMIUTSKOTT}~TS bot änke.nd~ NQ • 

7/1948 med Enledning nv Ålnnds l ':'. ndsknpsnämnds 

fro.mställning till Ålands lrmdsting med förslag 

till byggande nv.en garagebyggnad i Godby by nv 

Finströms socken, 

Med nnledning av förenämndn. framställning får utskottet :iördsamt from-

hålln föij nnde t 

Utskottet ans8r den föreslagna gnragebyggnnden synnerligen behövlig 

och hoppas att don så snnrt som möjligt skall komma till stånd. För ~t t 

motorfordon med fördel skall kunno. användss i vintertro.fik är ett varmt 

garage en av de viktigaste förutsättningarna. 

Pla eringen i Godby rmser utskottet välbetänkt såväl på den grund, att 

Godby ligger mEist centrPlt i . Vct!'.!nlit0t som p~ r'len ~r'\ilnd 1 att där finnes 

le.ndskPpet tillhöri~ för ände>,målct lämpo.d mr.rk. I t .ex. Gölby hade sådan 

inte i'unnits, vnrför eventuellt ett omständligt cxproprio.tionsförfarsnde 

hade måst inledas. 

För byggandet ~rforderliga medel borde enligt utskottets mening kunna 

anvisas i ordinarie väg,, då detta gnrr.ge fyller ett verkligt ordinarie 

beheilV I äp;nRt som det är att skydda Och bevo.ra lrmc1sko.pet tillhörig egen-

Utskottet vill även understöda landsknpsnämndens förslng ntt mod stnts~ 

mnktenx tillstånd rivf'. teleg:rafhus8t på Prästö för att därifrån få bygg

nndsmnterial. Avto.l bör då träffo.s, att stntsverket helt och hållot över

låter ifr~gavo.rande byggning till lnndskapet att användas efter förgott

finnande. 

Utskottet h"'r tR~1t Apl "V ~P fö~ bv~~Pt upp~j~r~~ ritnin~arna och 

r.nser, "'.tt en byr,:; gn<.l.d enligt dessa ritnin~r.r borc1e fyll ,n. sitt ände.mål. 

Med stöd uv vud sålunda anförts får utskott~t vörds11mt föreslå, 

o.t t Ls.necs tinget måtte bevilj o. ett ordinr.rie an

slas om 5.200.000;- för byggo.nde av ifrngnvnro.nc.e 

garage och 
att I.anf1stinget måtte uppdrn.gn åt lnnc1sko.psnämn.

den e.tt försökri. träffq avtal med statsmakten om 

överlfltolsc av Prästö tclografbyggnac1. för rivning. 

Mnriehamn den 24 februari 1948, 

Närvnrande: Ordföranc~en Pnulson, vi'ceoro.föraneen 
terna Bertell, Albert J2nsson och Manselin. 

Rolf Sundman. 
lomroos och ledamö-


