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LAGUTSKOTTETS betänkande m 11/1951 med anled-

ning av landstingsmannen Rickard Lindrotns peti

tion Ng 18/1951 med anhållan att landstinget vil-

le giva lagutskottet, rätteligen landskapsnämn

den i uppdrag , att utarbeta förslag till ändring 

av § 121 i landskapslagen om kommunallag för 

landskommunerna i landskapet Åland ifråga om 

barnavdragen m.lf. avdrag. 

Med anledning av förenämnda petition, varöver landstinget inbe 

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla 

följande: 

Den 29 november 1948 antog landstinget en landskapslag om 

ändring av landskapslagen om kommunallag för landskommunerna i 

landskapet Åland, dessmedels § 121 ändrades och erhöll den ly- 1 

I 

delse lagrummet ännu har i landskapslagen av den 1 februari 1949. I I 

Sedan landstingsbeslutet fattades, har penningvärdet oavbrutet I 
försämrats och värdeförsämringen fortgår som känt alltjät. Kravet 

på en höjning av gränserna för såväl barnavdraget som det sociala 

avdraget vid kommunalbeskattningen är därför berättigat. Petitio-

icke de belopp, till vilka maximigränsen för avdragen I 

utan talar endast om en höjning i proportion till -

nären nämner 

borde höjas, 

de t försämrade penningvärdet och de stegrade levnadskostnaderna. 

Utskottet förordar för sin del i princip en skälig höjning av 

den övre gränsen för dessa avdrag. Däremot anser utskottet, att 

den lägre gränsen borde bibehållas vid den nuvarande. Detta för 

att de skilda kommunerna skola tillförsäkras största möjliga 

prövnings- och självbestämningsrätt ifråga om avdragens storlek. 

Förhållandena i de skilda kommunerna är nämligen så pass olika 

med hänsyn till skatteunderlaget och avdragens inverkan på det-

samma, att den nu stadgade lägre gränsen måhända i något fall 

I 
I 



-
kan vara lämplig. 

Utskottet föreslår därför vördsammast, 

a tt landstinget ville giva landskapsnämnden 

uppdrag att utarbeta och till landstinget inko 

med förslag om sådan ändring av § 121 i land ska 

lagen om kommunallag för landskommunerna i land 

skapet Åland, att den övre gränsen för de avdral' 

som lagrummet avser, skäligen höjes med beaktan 

de av penningvärdets fall och de. stegrade lev-I 
. . 

nadskostnaderna. 

Mariehamn den 2 mars 1951. 

På lagutskottets vägnar: 

Tor Brenning. 

Närvarande i utskottet: Tor Breri..ning, ordförande, Herman Matt ssoL 

Jonatan Sjöblom, Jan Erik Eriksson och Gerdus Ekst röm 

(suppleant). 


