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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

20/1978-79 med anledning av ltm Göran Bengtz~ 

m.fl.hemställningsmotion om åtgärder för att 

i korrnnunalbeskattningen slopa övre gräns för 

resekostnadsavdrag. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan

nämnda hemställningsmotion. Med anledning härav får utskottet, som i ären

det hört ordföranden i korrnnunala samarbetsnämnden Alfred Sjöblom, sekre

teraren i sarrnna organ Edgar Abrahamsson, korrnnunalsekreteraren Roy Melander 

samt skattedirektören Jarl Hermansson, vördsamt anföra följande. 

I motiveringen till sin framställning med förslag till gällande landskaps

lag om korrnnunalskatt på inkomst hävdar landskapsstyrelsen åsikten att avdrag 

för resekostnader mellan bostad och arbetsplats skall tillåtas i sarrnna ut

sträckning som vid statsbeskattningen i riket med reservationen att land

skapsstyrelsen såsom tidigare skulle fastställa grunderna för avdraget. 

Medan motsvarande lagändring i riket (FFS 1043/74) innebar att maximi

beloppet för avdraget slopades har landskapsstyrelsen med utnyttjande 

av sin lagstadgade beslutsrätt bibehållit tidigare praxis. 

Föreliggande ärende har förut i form av en hemställningsmotion (53/1976-77) 

varit föremål för behandling i landstinget. I nämnda motion framställdes 

:, ". k.~av.et ~~~ de grunder landskaps styrelsen fastställer inte borde få ut

forma?/så.att J!jbetstagare hos oss får rätt till ett lägre avdrag än ar

betstagare i riket och att m1dragets storlek inte skulle begränsas ge

nom införande av ett takbelopp. Utskottet föreslog motionens förkastande 

av formella skäl, men antydde möjligheten att påvisade orättvisor regle

ras av landskapsstyrelsen inom ramen för gällande lag. 
.. 

Utskottet har i likhet med vad som var fallet vid ärendets tidigare be

handling informerats om det komplicerade beredningsförfarande som gäller 

om skattestyrelsens direktiv "i enlighet med avgift för billigaste fort-''", 

skaffningsmedel" strikt följes. Det har emellertid nu framgått att bered-

ningspraxis ,,i fråga om stats beskattningen på Åland inte följ er skatte

styrelsens anvisningar. Med hänvisning till den stora biltätheten i land

skapet och den relativa bristen på allmänna komrnunikationsmedel godkänns 

sålunda i regel användandet av egen bil utan den begränsning som fast

ställts beträffande korrnnunalbeskattningen. 
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Mot denna bakgrund finner utskottet det skäligt att förenhetliga av

dragsrätten gällande kostnaderna för resor me~lan bostad och arbets

plats och sålunda bifalla motionärernas krav på slopande av gällande 

maximibelopp. Utskottet har därmed frångått sin tidigare principiella 

ståndpunkt att landstinget inte genom hemställan bör intervenera i ett 

ärende· av denna karaktär. 

Utskottet har efter preliminära sonderingar noterat en positiv inställ

ning till utvidgad avdragsrätt bland konnnunalmän i de kommuner som 

främst berörs av ändringen. Utskottet förutsätter dock att komrrRlnernas 

förtroendemän ges tillfälle att formellt yttra sig innan nya grunder 

fastställts. 

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet därför vördsamt föreslå 

Marieharnn den 8 maj 1979. 

På lag- och 

att Landstinget skulle hemställa hos land

skapsstyrelsen om vidtagande av åtgärder 

för att i konnnunalbeskattningen slopa övre 

gräns för resekostnadsavdrag. 

ekom-~ut rott~,vägna:,'. 
y~) ~~ " 
Ro Carlson ~ 
ordförande ~:-C-?! :J-?-7l~~-7-r7cYc0 __ 
~ , Klas-Eri~ L~erg 1 

sekreterare . 
.. ' .•. "·/ 

Närvarande i utskottet:ordförc;mden Carlson, viceordföranden G.Sundberg, 

ledamoten Lundberg sarntiersättarna Berg och Söderström . 
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