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LAGUTSKOTTETS betänkande N2 4/1949 med anled

lt1 4/1949. 

ning av landstingsmannen Gerdus Ekströms motion 

(NQ 24/1949) med förslag ti 11 ändring av landskap~ 

lagen om konmnmalförvaltning _i Mariehamn, utfär-
dad den 14 ·juli 1948. 

Med anledning av förenämnda petition, varöver landstinget inbegärt 
lagutskottets utlåtanae, får utskottet vörds1Jmt118st framhålla följande:. 

Enligt det allmänna stadgandet i ~ 84 mom. 1 i lanoskqpslqgen om kom

munal.förvaltning i Mariehamn må vid uppskattning av inkomst avdrag ske 

för alla kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande, Till så

dana kostnader hänföras enligt p. 3) mom.· 2 i samma paragraf yttryckligen 
kostnad för utövning av intellektuella yrken, vetenskap och konst. Emel

lertid är avdraget 1 nämnda lngrum begränsat till högst l.ooo mork, vilket 
be lopp i J dR.gens penningläge ä:r alldeles betydelse löst ur skattebetalar-

synpunkt. 
Motionären föreslår, att ~aximibeloppet för avdraget mod hänsyn till 

penningvärdets fall måtte höjas till 10.000 mark. För att avdraget skall 

få den betydelse, som det såväl ur samhällets som sknttebetalarnns synpunkt 
bör hava, vore det enligt u tskottets uppfP.ttning likväl bättre, ntt något , 
bestämt maximibelopp icke utsattes i lagen, utan att avdragets storlek 1 

lämnades beroende på fri prövning in casu. Så är förhålland et enligt land- / 
skapslagen örn kommunalförvaltning i landskommune-rna i landskapet Åland, 

vars ~ 110 mom. 2 P• 3) medgiver avdrag för "kostnad för utövning av ve ... 

tenskap och konst", · samt enligt lagen om inkomst- och fcr mögenhetsskatt 

av den 19 november 1943, VP.rs ~ 26 mom, 1 P• 8) medgiver avdrag för "skä ... 
liga kostnadern, som förPnlrtts PV s~A~nQ ut~ifter. 

Utskottet, som i princip gillc.r motionen, h~r aärför omnrbetat l ag
rummets ifråga ordalydelse i nära överensståmrnelso med ordalydelsen i 

lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt, ve.rigenorn detsamma även erhål

lit en klarare om · nck något vid s tr äckte.re inne börd , samt får för lc.nds

t inget vördsammast föreslå• 
att landstinget ville antaga nedanståmde 

Landskaps lag 
om ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamn, utfär~ 
dad den 14 ijuli 1948. 

I en+ighet med Älands lnndstings beslut stadgas, att ~ 84 mom ,, 2 p .i 3 
i lnndskapslngen den 14 juli 1948 om kommunalförvaltning 1 Mariehamn 
(NQ 22/1948) skall erhålla fö ~j ande ändrade lyde 1 se: 

~ 84. 
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3) skäliga kostnader, aom för~nletts av rorskningsresor samt anskaff~ 
ning av forskningsmat~rial, vetenskaplig eller facklitterRtur eller el~ 
jest av vetenskapligt arbete, så ock av utövning av konst, därest dessa ) 

kostnader icke erlagts med stipendium eller reseunderstöd, som nämnes i 
§ 83 :p. 4) .. 

Mariehamn den 25 februari 1949. 

På lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson, Jan 

Erik Eriksson, fa4l Påvals och Jonatan Sjöblom . 
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