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LAGUTSKOTTETS betänkande Nl2 lO/l946 
1 .. med anledning 

~ 10/19!§...!. av andskapsna.mndens f'ramställning till Ålands Ja nds-
~ ting med förslag t111 landskapsla.g .. d om an ring av 

landskapslagen om kommunallag· r 0··r 1 d k an s ommunerna 1 
landskapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1946 • 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhälla föl-

j ande : 
utskottets medlemm~r hava ic~e 'kunnat ~onnna till enighet . ifråga om 

lä.Inpligheten och nödvändigheten av ifrågavarande lagändring. Majoriteten 

1 utskottet är icke övertygad om att man med densamma kan uppnå 
å_syftat resultat 1 nämligen kännbar skattelättnad för dem, som ha srårast 

a.tt komma ut med skatten. Man har i landskommunerna icke heller någon 
erfarenhet ifråga om verkningarna ag den förhöjning av grund- och barn

avdragen, som infördes genom landskapslagen den 22 februari 1946, och 
fördenskull har majoriteten velnt ställa lagändringen beroende av en 
utredning om taxeringsgrunderna i landskapets olika landskommuner. Dessa 
grunder ä.ro tydligen icke på långt när enhetliga• 

Medan en minoritet inom utskottet sålunda ansett, att lagändringen bör 
genomföras också 1 landskommunerna och de av landskapsnämnden föreslagna 
ökningarna av grund- och barnavdragen fastställ~s, har utskottets majo

ritet beslutat f"dr landstinget vördsammast föreslå, 
att landstinget för denna gång ville förkasta lag

förslaget, men 
giva. lo.ndskapsnämnden i uppdrag att från taxorings

nämnderna i . samtliga landskommuner inhämta utredning 

om g.Jnlnnerna för beskattning av åker, äng och skogs
mqrk, bruknin~sdelP.rnas storlek, uppskattningen av 

den skattskyldiges. eget arbete inom lanthushåll~in
gen och antalet barn, ror vilka avdrag kommer ifråga, 

samt 
att på basen av sagda utredning ti 11 land st inget 

inkomma med ny framställning. 

Mnriehamn den 19 november 1946. 

På l~skottets vägna.ra 

///_~····~ -~ Tor sr00n1 g . a. -~~_,... 
N" := Ax f'f:.~~4.. 

arva.rande i utskottet: Tor Brenning, ord1'örande, Jonaan SJ"dbl~,l 
Gunnar Jansson, Herman Mattsson, Paul P o. s • 
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