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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående upphävande av 

bestämmelserna om fattigprocent. 

Enligt 7 § Kongl.Maj :ts förnyade Stadga och Förordning, hurt1 

med Tiggiare och Fattige, som rätt Allmoso behöfwa, så ock med 

Landsstrykare och Lättingar, förhållas skall, gäller att av all 

dödsboegendom eller "summa inventarii" skall 1/8 % ges till kon11n11-

nens fattiga. Bestämmelserna om fattigproceBt är att anse som 

hörande till kommunalskattelagstiftningen och tillhör enligt 1~ ~ 

1 mom. 3 punkten självstyrelselagen området för landskapets lag

stiftningsbehörighet. Nämnda författning är i kraft i landskapet 

genom självstyrelselagen från 1920 (10 § 1 mom.) och själv

styrelselagen från 1951 (ikraftträdelsebestämmelsernas 4 mom.). 

Bestämmelsen om fattigprocent åsamkar de bouppteckningspJ ikt i l'.;t 

extra besvär eftersom fattigprocenten skall erläggas särskilt 

för sig till kommunens kassa. Genom bestämmelser i en kunglig 

resolution från 1741 och ett kungligt brev från 1761 är underdorn

stolarna skyldiga att när bouppteckningsinstrument inlämnas överva

ka att fattigprocenten erlagts. 

För kommunernas ekonomi har intäkterna av fattigprocenten 

numera inte någon större betydelse. Med hänsyn härtill och med 

hänsyn till de allmänna strävandena att minska såväl medborgar11i1:, 

som myndigheternas onödiga arbete föreslår landskapsstyrelsen 

att bestämmelserna om fattigprocent upphävs. 

'f)Q ~n0"1 bestämmelserna ·har även i riket upphävts 

(FFS. 744/80). 
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an-

tagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående upphävande av bestämmelserna om fattigprocent. 

I enlighet med landstingets beslut unuhävs 7 § 

Kongl~ Maj:ts förnyad~ Stadga och förordnin~ av den 21 

oktober 1698 angående huru med Tiggiare och Fattige, som rätt 

Allmosa behöfwa, så ock med Landsstrykare och Lättingar, för

hållas skall. 

På kvarlåtenskap efter person som avlidit före den 
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1 januari 1981 skall tidigare bestämmelser tillämpas. 

Mariehamn den 23 december 1980 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Tf.lagberedningssekreterare Elisabeth Naucl§r. 


