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LAG- och EKONOl\/IIUTSKOTTETS betänkande m 
12/1964 med anledning av Ålands landskapssty

ralses framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om kommunalbeskattning i land

skapet Åland (m 27/1964). 
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt l ag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får 

härmed vördsamt anföra följande: 

Den i punkt 13 nämnda lands~apslagen om arbetslöshetsersättning 

(34/61) har enligt sin ursprungliga lydelse upphört att gälla den 1.9 
1964. Genom landskapslagen om ändring av sagda lag (9/64) har dock la

gen ändrats så, att den numera gäller också efter denna dag. För att 

förtydliga denna omständighet har utskottet ansett det påkallat, att 

också hänvisa till ändringen av ifrågavarande lag. 

I anseende härtill o~h omfaita~de landskapsstyrelsens f~amställning 
i övrigt föreslår utskottet vördsammast" 

att L~ndstinget måtte gödkänna lagförsla

get i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 § landskapslagen 

den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56), så

dant lagrummet lyder i landskapslagen den 4 juli 1962 (31/62), såsom 

följer: 

7 §. 
Såsom skattbar ~-------(1 mom.)--~---särskilda kostnader~ 

12) Likasom i landskapsstyrelsens framställning; 

13) arbetslöshetsersättning, som avses i landskapslagen om arbetslös

hetsersättning (34/61 och 9/64) eller arbets löshetsunderstöd, som avses 

i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (FFS 125/34); 
14) Likasom i landskapsstyrelsens framställning; 

1.5) Likasom i landskaps styrelsens framställning; 

Denna landskapslag tiilämpas första gången vid den beskattning, som 
sker för år 1964. 

Ma-
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riehamn, den 18 november 1964. 

På lag- och ekonomiutskottets 

/l~f/~ 
~~l ter N ordas 

ordförande 
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vägnar: 

\ /)" /~ 
. / .' Sune Carl s s 

sekretera re. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Atvidssön; ledam~terna Börje Johansson~ Oi of Lindström och Ber

tel Söderlund. 


