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LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 3/1954 med anled-

nirrg av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 
ångående kommunalförvaltningen i landskommunerna 
i landskapet Åland. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt 
lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla följande: 

I sitt betänkande m 7/1951 med anledning av den petition, som till 
1950 års landsting inlämnades av landstingsman Viktor Bertell med anhål
lan om revision av kommunallagen för landskommunerna i landskapet Åland 
och kodifiering av den kommunala lagstiftningen för dessa kommunerna, 
framhöll lagutskottet bland annat följande: 

11 Enligt utskottets uppfattnine har petitionären icke påpekat några 
I 

större fel och brister · i den nu gäl+ande kommunallagstiftningen. De an
märkningar, som framställts i meranämnda skrift, ärö i många fall frå
gor om tyDke och smak av underordnad betydelse. Några omstörtande re
formförslag innehåller skriften icke heller. Man kan därför ifrågasätta, 
huruvida det är skäl att enbart för dessa reformer igångsätta en så ar
betsdryg och kostsam apparat som en revidering av hela kommunallagstift
ningen dock är. 

Som känt pågår för närvarande i de flesta av landskapets kommuner en 
bonitering av åker, äng och skogs~ark, åsyftande en omklassificering av 
dessa, vilken bonitering kan tänkas bliva allmän och givetvis föranleda 

en omläggning av grunderna för beskattnine; av inkomst från lantbruks
fast±ghet. Denna fråga, som är av stor bärvidd, kan tänkas bliva aktuel 
redan om några år. Med tanke härpå synes ref ormarbetet också i nu ifråg 
kommet avseende kunna anstå tillsvidare. 11 

Med denna motivering föreslog 1951 års lagutskott, att landstinget 
ville förkasta petitionen. Emellertid beslöt landstinget, med ogillande 
av utskottets förslag att giva landskapsnämnden i uppdrag att inkomma 
till landstinget med förslag till ny konununallag för landskommunerna. 

Detta allmänna omdöme, som 1951 års lagutskott gav landstingsman 
Viktor Bertells petition, upprepar utskottet nu ifräga om landskapssty
relsens föreliggande framställning. Sedan år 1951 har utgångsläget icke 

1 

i högre grad förändrats, och vad särskilt beskattningslagstiftningen 
beträffar föreligga inga förslag till reformer. Visserligen har numera 
den av 1951 års lagutskott nämnda boniteringen i några landskommuner 
slutförts, men icke i alla, medan en del kommuner alls icke skridit 
till boniteringsåtgärder. Det beskattningssystem, på vilket den kommuna 
la beskattningen nu bygger, borde dock enligt utskottets uppfattning 

grundligt undersökas, innan landstinget skrider till ny lagstiftning 
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.Sietta. område. 

Utskottet nödgas därför föreslå lagförslagets förkastandeo I de 
förslag, som landskapsstyrelsen helt säkert i sinom tid kommer att 
lägga det efter nyiral sammankorrunande landstinget, borde beskattnin 
temet ägnas särskild uppmärksamhet. Landskapsstyrelsen borde även 
under övervägande, huruvida det är skäl att fortfarande i en lands, 

lag sammanföra de stadganden, som beröra den egentliga kommunalför 
ningen, och beskattningslagstiftningen. För lagstiftningens samma 
de i en landskapslag talar praktiska synpunkter vid lagens användn· 

För ett särskiljande talar åter den omständigheten, att beskattnin 
stiftningen, såsom de närmast föregående årens erfarenheter visat, 
blir föremål för ändringsförslag och lagändringar, medan man kan u 
från '.att stadgandena om den egentliga kolillnunalförvaltningen skola 
bestående under en längre tid. En särskild lag om den korrm1unala be 
ningen vore måhända med hänsyn härtill att föredraga framom en kod 

kommunallagstiftning. 
Då utskottet sålunda ej kan godkänna l agförslaget i nu föreligg 

lydelse och icke är berett att framställa de ändringsförslag, som 
lingen på det kommunala livets område kunna motivera, föreslår uts 

vördsammast, 
att landstinget ville förka 

förslaget. 

Mariehamn den 5 mars 1954· 
På lag"U.tskottets vägnar: 

~~' 
Herman Mattsson. 

Närvarande i utskottet·: Herman Mattsson, ordförande, Paul 
' 

Persson, Gösta Nordman och Albin Johansson (suppleant). 


