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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 29/1968-69 
med anledning av landskapsstyrelsens framställ
ning till Ålands landsting med förslag till 
landskapslag angående ändring av landskapsla
gen om komrnunalbeskattning i landskapet 11.land. 

(Nr 14/1969). 
Landstinget 9 som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande nr 12/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtani

de. 
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det 

i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda försla
get med nedannämnda ändringar~ 

I lagförslagets ingress har i. fråga om nu gällande lydelse av 9 § 

av förbiseende åberopats landskapslagen den 21 maj 1968 (16/68) i stäl
let för landskapslagen den 21 maj 1958 (16/58). En härav föranledd rät-
telse i ingressen har a.v stora utskottet utförts. 

Jämte det stora utskottet fäster justeringsutskottets uppmärks:a.mhet 
vid att 10 § 4) ochl6) punkterna i lag- och ekonomiutskottets betänkan
de bör inledas med liten begynnelsebokstav,får utskottet förty vördsamt 
föreslå 

att I1andstinget måtte antaga det i landskaps
styrelsens framställning ingående lagförslaget 
i enlighet med lag- och ekonomiutskottets be
tänkande 9 likväl sålunda, att lagens ingress 
erhåller följande lydelse: 

IngrQssw. 
I enlighet med Ålands landstings beslut u p p h ä v e s 6 § 2) 

punkten9 8 § 2 1110111. 4) ~unkten, 9 § 9 10 § 12), 13), 14) och 15) pun..~ter

na landskapslagen den 18 juli 1956 om konrrnunalbeskattning i landskapet 
Åland (20/56), dessa lagrum, sådan 6 § 2) punkten lyder i landskapslagen 
den 23 april 1959 (12/59), 9 § sådan den lyder i landskapslagen den 21 
maj 1958 (16/58) och 10 § 12)j 13)j 14) och 15) punkterna sådana de ly
der i landskapslagen den 6 juli 1966 (47/66) samt ä n d r a s 3 § 2 
mom. sådant det lyder i landskapslagen den 4 april 1968 (18/68), 6 § 3) 
PUnkten~ sådan den lyder i 1andskapslagen den 23 april 1959 (12/59), 8 § 

2 mom. 1) och 2) punkterna sådana dessa lagrum lyder i landskapslagen 
den 4 april 19E8 (18/68), 10 § 4) och 16) punkterna sådana dessa lyder 
1 landskapslagen den 6 juli 1966 (47/66) san1t 12 § l mom., såsom följer~ 

Marieha:mn, den 10 april 1969. 
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stora utskottets vägnar: 

Albin Johansson 
ordförande 
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Erik R~ 
sekreterare . 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 
Alarik Häggbl01;1 9 ledamö terna Gustav Adolf Boman, Olof M. Jansson, Sven 
Fribexg

9 
Carl Karlsson, Börj e Hagström, Georg Wideman, Sven Lemberg 

och Erik Lundqvist. 


