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LAGUTSKOTT..t!;TS betänkande NQ 24/1948 med anled

ning a v l andskapsnämndens framställning till Ålands 

landsting (NQ 33/1948) med förslag ti 11 landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalför.,... 

valtning i Mariehamn, utfärdad den 14 juli 1948. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följan ..... 

de: 
Gränserna för grund- och barnavdragen i Mariehamn ha senast fastställt 

genom landskapslag av den 14 juli 1948. Denna landskapslag, som antogs 

av landstinget den 4 mars 1948 på framställning av landskapsnämnden, dag

tecknnt den 24 januari 1948, h a r ännu icke en.enda gång tillämpats och 

man saknar därför kännedom om dess verkningar. Framställningen var moti

verad av den nedgång i penningvärdet, som påvisats under loppet av år 

1947. 

De avdrag, som enligt denna landskapslag kunna beviljas de skattskylH 

diga, -äro stora och M8riehamns stad har städse visat den förståelse/för 

sina mindre sk8ttedragare, att avdrR~en bevilj9ts vi~ maximi~ränsen. 

När nu framställningen återigen motiveras med penningvärdets fall, är 
detta icke riktigt. Sedan landstinget i februari-mars 1948 tog befattning 

med framställningen till lagen den 14 juli 1948, har någon stegring av 

index ~ sådant det numera beräknas - icke förekommit. 

Därtill kommer, att för barn under 16 år undantagslöst genom lag av 

den 22 juli 1948 beviljas barnbidrag, vilka kont&nta penningbelopp, icke 

sk2. ttbara direkt, underl~tta uppf ostra.ns ekonomi. Dessa barnbidrag ha 

måhärlida icke b~aktats vid uppgörandet av framstäliningen. 

Även om regeringen med beaktande av färhållandenai riket gjort fram

ställning om höjande av gränserna för grund- och barnavdragen, så finnes 

enligt utskottets uppfattning inga skäl att i detta avseende rolja riks
l agstiftningen. 

Hänvisande till ovansagda får utskottet därför föreslå, 

att landstinget ville avböja framställningen. 

Mariehamn den 17 november 1948 • 

På lagutskottets. vägnar: 

1~/:J---·7 Tor Brenni • · a .. -~~~ 
: Ax~f nc:f. 

Närvarande ~utskottet; Tor Brenning, ordförande, Herman Ma ttsson, Gunnar 
Jansson, Pa ul Påvals och Carl Holmqvist (supp it). 


