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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Ng 4/ 

1960 med anledning av landstingsman Harry Lind

fors' och Rauha Åkerbloms m.fl:s motioner an

gående särskilda ändringar av 1 0 och 11 §§ 

i landskapslagen om kommunalbeskattning i land- I 1 

skapet Åland av den 18 juli 1956. (Motioner 

n:ris 1 och 8/1960). \:, 

Sedan landstinget över förenämnda motioner inbegärt lag- och ekono

miutskottets utlätande har utskottet behandlat desamma och får vörd-

samt anföra följande. 

Då ifrågavarande motioner äro av liknande natur och vardera beröra 

ändringar av vår nugällande kommunalbeskattningslag har utskottet be

handlat dem samtidigt. Utskottets avsikt var ursprungligen att ifråga

varande motioner skulle slutbehandlas såsom lagmotioner under denna 

landstingssession. Då utskottet sedermera i landskapsstyrelsens fram

ställning (13/1960) om ändring av § 4 i landskapslagen om kommunal

beskattningen erfarit, att landskapsstyrelsen har för avsikt att se

nare till landstinget inkomma med en framställning om en mera omfat

tande revidering av ifrågavarande lag, har majoriteten inom utskottet 

för sin del ansett det lämpligare att ovannämnda motioner översändes 

till landskapsstyrelsen för att beaktas i den utlovade framställnin

gen, vilken om möjligt redan före höstsessionens början bör tillstäl

las landstingsmännen, så att landstinget sedan kan behandla densamma 

under den stundande höstsessionen, varvid den nya lagen första gången 

kunde tillämpas för skatteåret 1960. 

Beträffande vissa detaljer i ovannämnda motioner önskar utskottet 

framhålla, att förslaget om förhöjning av de s.k. barnavdragen och 

grundavdragen icke synes motiverat i detta nu, då enligt vad utskottet 

kunnat inhämta, endast en landskommun hittills tillämpat maximigränser

na för sagda avdrag. Det av ltm . Lindfors före~lagna avdraget för lä

kar- och sjukvårdskostnader (punkt 4a i motionen) har utskottets ma

joritet ansett kunna utgå, enär något motsvarande stadgande icke 

finnes i rikets förordning om kommunalbeskattning och då ifrågavaran

de avdrag efter prövning redan nu kan göras enligt stadgandet i § 11. 

Hänvisande till vad ovan framhållits föreslår utskottet vördsamt 

1) att Landstinget måtte förkasta lagmotio

nerna n:ris 1 och 8/1960 ; samt 

2 ) att Landstinget må tte hemställa hos land

skapsstyrelsen om en snar revidering av vår nu 
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gällande kommunalbeskattningslag, v a rvid de i 

ovannämnda motioner ingående förslagen till den 

del desamma omfattats av lag- och ekonomiutskot

tet skulle beaktas. 

Marieh~mn den 17 mars 1960. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

9~~ 
Valter Nordas. 

--/r/ __ .~ 1

1 

(~ ~...-- ' 

Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, ledamöterna 

John Johansson, Harry Lindfors, Viktor Arvidsson och Paul Blomqvist. 
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