
LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 21/1986-87 med an

ledning av ltm Magnus Lundbergs m.f 1. 

hemställningsmotion ti11 Jandskapssty~ 

relsen om ändring av grunderna för 

beviljande av reseavdrag. 

Landstinget har den 28 november 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört chauffören Leif 

Ahlqvist, viceordföranden för skattenämnden i Hammarland Anders Granskog, 

ordföranden för Alands bussförbund Ulf GrUssner och direktören Hilding Sundqvist 

får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att resekostnader mellan bostad och arbetsplats i praktiken får 

avdras så att den som åker buss får göra ett avdrag på ca 30 penni per kilometer 

medan den som kör bil kan göra ett avdrag på 90 penni. På senare tid har 

bussåkandet minskat medan bilåkandet ökat i motsvarande grad vilket på ett 

negativt sätt påverkar kollektivtrafiken, kommunernas ekonomi, miljön och trafik

säh;erheten. Motionärerna föreslår därför att landskapsstyrelsen borde ändra grun

derna för reseavdragen så att alla oberoende av färdsätt skulle beviljas ett 

reseavdrag på 60 penni i syfte att öka det kollektiva åkandet. 

Utskottet konstaterar att kollektivtrafiken på Atand idag dras med stora problem 

från vilka man inte längre kan bortse. Dock anser utskottet inte att den föreslagna 

ändringen av avdragsrnöjlighetema i kommunalbeskattningen skulle leda till att 

bussåkandet ökade i sådan omfattning att problemen skulle lösas. I stället bör 

landskapsstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken, i 

tiUräckHg mån genom någon form av direkt samhällsstöd stöda kollektivtrafiken 

eftersom stödet på så sätt kan styras dit det bäst behövs. Utskottet konstaterar att 

ett sänkt avdrag för biläkare skulle drabba de som av en eller annan orsak är och 

fortsättningsvis kommer att vara beroende av bil till och från arbetet samtidigt 

som ett avdrag om 60 penni för bussåkarna skulle leda till att reseavdraget? som 

idag motsvarar de faktiska kostnaderna, skulle bli högre än dessa kostnader. 

Utskottet konstaterar slutligen att tolkningen av avdragsregJerna ankommer på 

kommunerna. 
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet härmed vördsamt 

Mariehamn den 21 april 1987 

att Landstinget måtte förkasta hern

ställningsmotion nr 10/ 1986-87. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund9 viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


