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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

N2 30/19520 s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående tilläg~sbudget 

i kommun i landskapet Åland. 

I r~ket har genom interimistisk lagstiftning - senast genom 

lagen den 19.1.1951 (21/51) - stadsfullrnäktige i stad och kommu-

nalfullmäktige i landskommun givits möjlighet att efter budge-

tens fastställande, efter det taxeringen verkställts samt då bok- j 

I 
~lutet från föregående är föreligger, fastställa ändring av bud-

geten, d.v.s. tilläggsbudget. Tilläggsbudgetens inkomster och 

utgifter skola beaktas i $amband med ordinarie budgetens inkoms-

ter och utgifter vid fastställandet av förvaltningsårets kommu-

nalskatt. Tilläggsbudget kan däremot icke fastställas, efter det 

slutligt skattöre, blivit fastställt. Ny skatteuppbörd får sålun-

da ej ske för tilläggsbudge.tep. _ 

Landskapets kommuner hava ej enligt landskapets kommunallag-

stiftning någon möjlighet att antaga tillägg sbudget. I skrivelse 

m 246/1.10.1952 har stadsstyrelsen i Mariehamn anhållit, a t t 

landskapsstyreJ.sen ville taga initiativ till stiftande av land-

skapslag om rätt för Mariehamns stad att antaga tilläggsbudget. 



Stadsstyrelsens skrivelse är av följande lydelse: Stadsdirektör Hugo Johansson. 

"Till Landskapsstyrelsen. Stadssekreterare Martin Isaksson." 

Stads styrelsen anhåller härmed vördsamt, att landskapsstyre}s Landskapsstyrelsen har beslutat bifalla stadsstyrelsens anhål-

ville taga initiativ till stiftande av en landskapslag om rätt lan. Då det likväl är av lika stor betydelse för landskommunerna· , 

för Mariehamns stad att antaga tilläggsbudget. som för Mariehamn att vara berättigade att antaga tilläggsbudget, 

Stadsstyrelsen hänvisar som motivering till vad som anföres i har landskapsstyrelsen l åtit utarbeta förslag till landskapslag i 

Kuuskoskis kommentar till rikets nya kommunallag i enlighet med ämnet, som ä r avsedd att gälla för. s arri.tJi.ga kommuner i landskapet. 

bifo gade översättning samt riksdagshandlinearna i samband med Landskapslagens giltighetstid föreslås att vara intill 1957 års 

stiftandet av motsvarande lag i riket (FFS 21/1951)., utgång. 

Rätt att antaga tilläggsbudget vore för Mariehamns stad av s~ Hänvisande till förestående får landskapssty~elsen vördsam-

nerligen stor betydelse med tanke på att skatteinkomsterna här mast förelägga Landstinget till antaganee nedanstående 

äro mycket växlande, beroende på rederirörelsernas resultat. De . ' L a n d s k a p s 1 a g 

är sålunda icke möjligt att vid budgetens u.ppgörande med säkerhe angående tillägg~budget i kommunerna i landskapet Åland. 

beräkna budgetår·e ts skatteintäkter. Då tilläggsbudgeten skulle I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

komma att antagas, d.v.s. före det slutligt skattöre fastställes 1 §. 

har man en helt annan bild av läget än man hade vid budgetens UP. Sedan taxering verkställts, kunna stadsfullmäktige i Mariehamn 

'görande. på förslag av stadsstyrelsen samt kommunalfullmäktige i landskom-

Stads styrelsen anser för sin del, att 13il,tighetstiden av l age mun å l andskapet Åland på förslag av kommunalnämnden godkänna 

borde bestämmas till åren 1953 - 1954. ändring i budgeten under iakttagande i tillämpliga delar av, vad 

På stadsstyrelsens vägnar: angående fastställande av budget är stadgat i .landskapslagen om 



I 
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kommunalförvaltning i Mariehamn samt landskapslagen om k ommunal 

lag för l andskornmunerna i landskapet Åland. · Förslag av s t a dsst 
' 

relsen i Mariehamn el l er kommunalnämnd i landskommun skall fram 

ställas, . innan ut t axeringen per skattöre jämlikt 41 § i l andskaJ 

lagen om kommunal förval tni ng i Mari ehamn ( 27 / 48) och , 7 4 § i land 

skapslagen om kommunallag för l andskornmunerna i landskapet Åland 

( 28/48 ) beräknats. Det belopp, som utöver övriga inkomster er-

f ordras för erl äggande av de enligt den sålunda ändrade budget~ 

godkända utgi fterna, skall anses såsom kommunalskatt för f inans-

året. 

2 §. 

Denna landskapsl ag är gäl lande till utgången av år 1957 .. 

Mari ehamh den 15 oktober 1952. 

Lantråd 

På l andskapsstyrelsens vägnar: 

Viktor Strandfält. 

Landskapssekreterare _ 4/ ~ 
Ch. Stormbom. 
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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

~ 10/1952. 

N~ 10/1952 över landskapsstyrelsens framställning 1 

till Ålands landsting med förslag till land
skapslc:.g ang..;'~ ende tilläggsbudget i kommun i 
landskapet Åland. 

Förenä.mnda framställning, varöver landstinget inbegärt lag- och 
ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får på skäl, 
som landskapsstyrelsen i sin motivering anför, för landstinget vördsam
mast :(öreslä,-

a tt landstinget ville godkänna lagförslaget~ 
Mariehamn den 18 november 1952. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar-t 

J ohansson. 

'r h. Eriksson. 

Närvarande i utskottets Albin Johansson, Nils Karlsson, August 
Lindblom, Ferdi Sjöstrand och Gunnar Holmberg. 
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