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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m
5/1965 med anledning av Ålands landskapsstym 5/1965.
relses framställning till ÅJ.anrls landsting
med förslag om uppbärande av landskapsskatt
pä inkomst under ären 1965, 1966 och 1967.
{m 6/1965).
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat ärendet, och
fär härmed vördsamt anfdra följande:
Dä förslag om upptagande av landskapsskatt väcktes, avsägs därmed
närmast, att hopbringa medel för inlösen av större jordomräden och
för utvecklandet av industrialiseringen i landskapet samt i viss män
för täckande av de i bokslutet för landskapets enskilda medel upptagna sku.lrerna. Under ärendets vidare behandling har dock ändamålets
tyngdpunkt allt mer flyttatsöver till nedskärning av skulderna. Sälunda skulle enligt landskapsstyrelsens framställning enb~rt överI
skjutande delen samt genom avkortningen friställda medel användas
för inlösnings- och industrialiseringsändamål.
Söker man dä utreda orsaken till att underskott uppstått i landskapets enskilda medel, finner man, att den främsta orsaken därtill
är landstingets anslag för allmänna ändamäl av icke äterkommande investeringsnatur samt anslag för täckande av kostnader, som av ordinarie medel ställts utom kolumn. Särskilt de för förstnämnda utgifterna upptagna lånen kunna dock anses godtagbara ur allmänt äländsk
synpunkt och kan man förvänta sig att ytterligare skuldsättning inom
en snar framtid icke skall vara av nöden. Utskottet önskar dock särii
skilt framhälla, att utgifter och inkomster vid uppgörande av inkomstoch utgiftsstat för landskapets enskilda medel bör i görligaste mån
I
bringas i balans utan anlitande av lånevägen.
Enär det icke uppgjorts fasta normer för de medel, som tidigare
11
reserverats för inlösen av jordområden, som förvärvats av icke ålänningar, och då det i olika sammanhang,samt även i framställningen,
I!
felaktigt talas om fonder, torde det vara påkallat att dessa begrepp
skulle klarläggas.I sädant avseende har utskottet vid gemensamt sammanträde med finansutskottet behandlat detta spörsmål varvid enhälI
ligt konstaterats att skäl föreligga, att landstinget hos landskapsI
styrelsen skulle hemställa om, att landskapsstyrelsen vidtager ätgärder för uppgörande av reglemente för en jordinlösningsfond och en
I
industrialiseringsf ond eller en gemensam fond för vardera dessa ändaI
mål.
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-2Utskottet har beslutat omfatta framställningen samt de i finansutskottets betänkande m 11/1964 framförda synpunkterna, att de medel,
~om inflyta genom landskapsskatt i första hand skulle användas för
erläggande av de skulder,, som belasta landskapets enskilda medels
bokslut och att därutöver influtna medel jämte inbesparade ränte- och
amorteringsmedel skulle användas för jordinlösnings- och industrialiseringsändamål • .J)äremot anser utskottet att ifrågavarande medel
icke bör användas så att uppbärande av land skapsskatt blir en regelbundet ät-erltommaruie· f:j._nllihsleringsutvä·g~ ... . · ·, ·· ,. · · · . . . . .

!

Med hänvisning h~rtill fär utskottet fö~t~ vördsamt föreslå
att Låhdstinget måtte ahtaga i landskaps ~
sty~e1sens framstälinihg ingående förslag
tiii beslut bili uppbärtlhde av landskapssk~tt
i de~ lydelse lands~epsstyreiseh f8reslagit,
Marieham±fl den 19 ma~s l965.
På lag~ och ekonomiuts~ottets vägnar:

&':tt~i"
fcPh-J,,
Valter Nordas
Ordförande
sekreterare.

Närvar·and e i ut sH:ottet: ordföranden Val ter Nord as, viceordförande,
Viktor Arvidsso~~ ledarnoterna Börje Joha nsson (delvis)' Olof Lindsträw och Bertel S8derlund samt suppleanten Einar Hambrudd (deivis).
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