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Å l a n d s l a n d s k a p s s t y r e l s e s framställning till Ålands
~r 9/1972.
landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen den
4 augusti 1924 om utgörande av skatt för
hundar i landskapet Åland.
Gällande stadganden angående de gränser inom vilka kommuns fullmäktige har rätt att fastställa storleken av hundskatten ingår i
landskapslagen den 1 februari 1949 angående ändring av landskapslagen
den 4 augusti 1924 om utgörande av skatt för hundar i landskapet
Åland (5/49). Enligt denna lag får kommunen fastställa hundskattens
storlek i landskommun till minst 4 mark och högst 12 mark samt i
Mariehamn till minst 10 mark och högst 30 mark. Motsvarande gränser
är i riket enligt lagen den 23 december 1958 angående ändring av
förordningen om utgörande av skatt för hundar (FFS 536/58) på landet
minst 10 mark och högst 30 mark samt i stad och köping minst 15 mark
och högst 60 mark.
Ändamålet med hundskatten har icke varit att öka skatteinkomsterna
Dr kommunerna, utan denna skatt har närmast haft till huvudsyfte att
'
befrämja kontrollen över hundarna ur ordningssynpunkt. Enär hundhållningen genom bl.a. ep utbredd upplysningsverksamhet från olika organisationer numera befinner sig på en relativt hög nivå och då djurskyddslagstiftningen dessutom förhindrar direkt vanskötsel av hundar,
har landskapsstyTelsen ansett att det under nuvarande förhållanden
icke längre av nämnda orsak finns skäl att uppbära hundskatt. Då det
emellertid kan finnas andra skäl för någon kommun att uppbära dylik
skatt, såsom särskilda kostnader för renhållning etc., har landskapsstyrelsen dock icke ansett att lagen helt skulle upphävas. I stället
föreslår landskapsstyrelsen att lagen ändras så, att kommunens fullmäktige årligen skulle upptaga till prövning huruvida hundskatt bör
uppbäras och om så blir fallet, fastställa hundskattens storlek
till högst 50 mark för varje hund. Därigenom ges fullmäktige frihet
att själva bestämma om hundskatten till skäligt belopp.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga Landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen den 4 augusti 1924 om utgörande
av skatt för hundar i landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § 1 mom. land-
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skapslagen den 4 augusti 1924 om utgörande av skatt för hundar i
landskapet Åland (22/24), sådant lagrumme~ · lyder i landskapslagen
den 1 f(.'bt'uari 1949 (5/49), - såsom följer:
1 §.
Kommuns fullmäktige må besluta att i kommunen bosatt ägare av
hund för densamma till kommunen årligen skall erlägga ett av fullmäktige fastställt belopp om högst 50 mark. Det ankommer på fullmäktige att årligen inom november månad besluta om hundskattens
storlek för nästföljande år eller om sådan skatt för detta år icke
skall uppbäras.

Denna lag tillämpas första gången vid påförande av hundskatt för
år 1973.
Mariehamn, den 2 mars 1972.
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