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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 17/1986-87 med an

ledning av ltm Ulf Anderssons m.fl. 

hemstä.llningsmotion till 1andskaps

styrelsen om utarbetande av förslag 

till beslut om uppbärande av resande

a \'gift under år 1987. 

Landstinget har den 3 december 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört verkställande direktören Jarl 

Danielsson, verkställande direktören Thor-Alf Eliasson, byråchefen Ralf Johansson, 

mlljövärdslntendenten Håkan Kulves, verkställande direktören Gunnar Lundberg 

Alands Turistförening r.f.:s ombudsman Peter Östberg få.r i anledning härav 

följande. 

föreslås att den i 

uppbäras under år 1987 

om resandeavgift avsedda 

att stärka enskilda och för att tillgodose 

behovet av medel för bl.a. sociala ändamål, miljövård och för främjande av 

Dessutom skulle uppbärandet av resandeavgift medföra att argu~ 

menten för landskapsskatt skulle 

och ekonomiutskottet anser att motionärernas intentioner att tillföra landska

pets enskilda årsstat ytterligare medel i och för sig är lovvärda men att det 

föreslagna sättet är diskutabelt. Införandet av näringsskatt i form av resandeavgift 

kunde nämligen, enligt vad utskottet erfarit, få en psykologiskt negativ verkan. 

ett turistlandskap välkomnar sina gäster genom att ta betalt för att de stiger 

iland uppfattas Inte som positivt varför andra möjligheter att tiHföra mede! i 

stäHet bör övervägas. 

rederihål! röner förslaget om införande av en resandeavgift givetvis ingen 

uppskattning. Rederierna, som redan i tillför landskapets enskilda medel 

stora summor genom de s.k. PAF-medlen, känner sig motarbetade eftersom 

resandeavgiften direkt tar sikte på dem genom att såväl flyg 9 nöjesbåtar som 

landskapets färjor är undantagna i Jagen. Dessutom svarar rederierna för en mycket 

stor del av landskapets totala marknadsföring. 

Eftersom dagens biljettpriser enligt uppgift är marknadsanpassade i den bemärkel-
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sen att rederierna tar ut ett så högt pris som det av konkurrenshänsyn bara är 

möjligt och emedan ett offentliggörande av resandeavgiften medför dålig PR för 

landskapet och därmed för rederierna kunde en eventueU resandeavgift med största 

sannolikhet inte läggas på biljettpriserna utan skulle i stället belasta rederierna. 

Rederierna kunde tänkas vara tvungna att kompensera detta t.ex. genom höjda 

fraktavgifter med prishöjningar för de åländska konsumenterna som följd. Flera av 

åländska rederierna kan dock inte kompenseras genom en fraktavgiftsförhöjning, 

detta gäller främst rederier med enbart kryssningstrafik, vilket leder till att de 

kunde hamna i ett ur konkurrenssynpunkt ogynnsamt läge. 

Bland företrädare för turistnäringen har utskottet kunnat skönja en rädsla för att 

de stora rederierna skulle omstrukturera sin marknad ifall inviknlngen till Marie

hamn skulle "straffas" genom resandeavgiften. Utskottet konstaterar att denna oro 

inte är obefogad eftersom trenden redan idag visar att marknadsföringen inriktas 

på de s.k. långrutterna framom kortrutterna. 

Enligt landskapslagen om resandeavgift skall med stöd av lagen uppburna medel 

användas i huvudsak för miljövård och för främjande av turismen. Utskottet finner 

dessa ändamål goda men konstaterar att tillräckligt med medel för miljövärdsarbe

te hittills funnits upptagna i landskapets enskilda ärsstat. Beträffande turistsats

ningar önskar utskottet framhålla att samarbete med näringslivet är att föredra 

framom någonting som närmast som ett motarbetande. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Marie hamn den 2 april 19 8 7. 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 20/ 1986-87. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


