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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 1/1990-91 :med anledning av ltm 

Harry Erikssons m.fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om upp

bärn.nde av avgifter för fordon på 

landskapsfärjoma för att täcka utgif

terna för kollektivtrafiken på land. 

Landstinget har den 2 april 1990 inbegärt finansutskottets utlåtande över motionen. 

Utskottet, som i ärendet- ,hört finanschefen Dan E. Eriksson, får med anledning 

härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle låta utarbeta ett avgiftssystem 

för fordon på landskapsstyrelsens passagerarklassade färjor för att i framtiden 

kunna finansiera kollektivtrafiken på land. 

Utskottet konstaterar att frågan behandlats av finansutskottet vid två tidigare 

tillfällen. I samband med behandlingen av hemställningsmotion nr 10/ 1984-85 

konstaterades (Fu bet.nr 17I1984-85) att landskapet med hänvisning till bestämmel

serna i självstyrelselagen uppbär avgifter på lika grunder som i riket, vilket innebär 

att någon avgift inte uppbärs för s.k. landsvägsfärjor som upprätthåller trafiken 

mellan olika allmänna vägar och därför är att betrakta som allmänna vägar till 

skillnad från de förbindelsebåtar som går i trafik mellan olika öar och holmar där 

vägar saknas. Vid behandlingen av hemställningsmotion nr 24/1988-89 i samma 

ärende konstaterades (Fu bet.nr 12/1988-89) att det inte framkommit något nytt 

som skulle motivera införandet av ett avgiftssystem. 

Utskottet har vid behandlingen av föreliggande motion inte funnit skäl att ändra sin 

tidigare ståndpunkt i frågan. 

Ordföranden Sven-Olof Lindfors har anmält avvikande åsikt eftersom han anser att 

ett system med avgifter bör utarbetas för att i framtiden finansiera skärgårdstrafi

kens driftskostnader. 

Viceordföranden Sundblom har enligt 23 § 4 mom. arbetsordningen utsetts att 

redogöra för betänkandet. 
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 66/ 1989-90. 

Mariehamn den'.8 november 1990 

På. finansutskottets vägnar: 

· .·.·. Sven.:.Olof Lindfors 

ordförande 
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Carina Strand 

sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sv~n;..O!of· Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Tuominen och Olofsson. 


