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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 4/1973-74 med anledning av landstings
man Stig . Hoimbergs m.fl~hem~tällningsmotion 
om att landskapsstyrelsen för åstadkommande 
av rättelser uppmärksamgör skattestyrelsen 
på brister i de nuvarande grunderna för be
~i;i;irnmand,et av arbet?värdet för gårdsbruk 
i lapdskapet Ål!3.POq (J.'ifr 6/1973-74) • 

. . ' -·· ... ,.., .. , ··· ·· . . ·- .. 

.. . 
Sedan Landstinget över förenämnda motion inbegä~t lag- och ekonomi-

utskottets utlåtande.9 · har utskottet · behandlat 'ärendet· och får härmed 
, 

vördsamt anföra följande: •· .:.: -· . ~ .. "' . . . ... . ·- -· •· - / ,/ ,-}.._ ..... .. . 

. . 

Utskottet har i ärendet såsom sakkunniga hört skattedirektören 
Jarl Hermanssön, banktjänsterriän~en ~ Kark-Erik ·Sundberg och Erik suridp~;r:-g 
samt föreståndaren för produ~entförbundets deklarationstjänst Göran 
Helling, vilka alla var ense om att mot'iven för motionen är välgrunda
de och vilka även med exempel åskådliggjorde den or~tt~isa nuvarande 
praxis i enskilda fall kan innebära. 

Utskottet har funnit att det i motionen ingående förslaget kan 
omfattas på grund av de i motionen angivna motiven. 

Med hänvisni;~:rg till det anförda får utskottet vördsamt före§iå 

att Landstinget m.~ tte he,n;i§tälla ·· :b.01? +fl-114- · 
skapsstyrelsen om att landskapsstyrelsen i 
brådskande ording ville uppmärksamgöra skat
testyrelsen på att de nuvarande grunderna 
för bestämmande av arbetsvärdet för gårds
bruket icke motsvarar det verkliga förhål 
landet i landskapet Ål and och därvid ta 
initiativ till att skattes tyrelsen skulle 
utfärda sådana direktiv att sagda grunder 
leder till ett resultat som bättre ~otsva

rar det fak tiska arbetsvärdet inom gårds
bruket. 

Mariehamn, den 23 november 1973. 

På lag- och ~z;no . iu~skott t~ vägnar: 

'072 20- a~ 
~ Lin ström 

/ Chr r Jansson. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Linds tröm,viceordfö anden Olof 
Jansson samt ledamöterna Björklurid,Holmberg och 1'1/ideman. 


