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LAG- och EKONOlVIIUTSKOTTETS betänkande m 8/ 

1954 med anledning av landstingsman Evald Hägg
bloms m~fl5s lagmotion med förslag om antagande 
av landskaFsla5 om uppbarande av tillåggsskatt 

i l<;i,ndskape't Åland under år 1955" 
I sak har majoriteten av utskottet, tre ledamöter, ansett att lag

förslaget innebår en sådan genomgripande omfördelning av skattebördan 9 

at 1J ett antagande av :törslaget icke kan godkännas på grund av den f'öre-· 

li0~ande utrednirlben. Utskottet hdr redan förordat den hemställnings

motiont som går ut på att frågan om n~reglering av SJukvårdskostnader

nas fördelning ytterligare utredes. En sådan utredning bör taga hänsyn 

till alla på sak verkande omständigheter. Verkningarna av omfördelnin-

5en av skattebördan bör ur alla synpunkter försöka utredasQ Ävenså bör 

utredas huruvidu..iok0 också 131ndra gebit av samhällsvärden borde beaktas 

i SC:iillband med detta förslag, så att den som har att taga ställning till 

frågan, skall så när veta vart det hela slutligt bär. I väntan på denna 
utredning bör ärendet kunna vila. 

I formellt avseende har sagda majoritet inom utskottet kommit till 
den uppfattningen att lagförslaget dessutom är stridande mot § 23 mom~ 
2 .i självstyrelselagen. Enligt sagda lagrum kan landskapsskatt påbjudas 

endast för ändamål, som tillgodoser land.§ka:pets behov. Det kan såluq.da I,, 
enligt majoritetens åsikt icke vara riktigt att påbjuda och uppbära land-

1 

skapsskatt för att utges såsom bidrag åt kommunerna för täckande av sär
skilda, kom.tuunerna åvilande utgifter, allra lliinst som detta för de en

skilda skattebetalarna innebär en omfördelning av en viss skattebörda. 

Minoriteten, två medlemmar, har vidblivit motionärernas åsikt och 
röstat för motionens godkännandeo 

Utskottet har i ärendet hört landskapskamreraren Martin Isakssonc 
Utskottet Iöreslår 

att landstinget ville f örk~sta motionen~ 

_Mariehamn den 24 november 1954. 

På vägnar i 

Th. Eriksson. 

Närvarande i utakottetg V.Lo Bertell, ordförande, Albin Johansson, 
viceordförande, samt ledamöterna Nils Clemes, Ferdi Sjöstrand och Georg 
Wideman. 


