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LAGUTSKorr'rETS betänkande [\Q 4/1946 med anledning 

av l a ndsting smannen J a n Erik Erikssons m.fl:s pe -

tition om motion till Finlands riksdag angående 

ändring av lagen om beviljande av anslag åt land 

skapet Åland i samband med g rundskattens up1Jhä

vande, g iven den 10 december 1929. 

Lar;utskottet, var's --utlåtande i ärendet av 18.ndstinget inbegä rts, 

får vördsammast .for landstinget framhålla följ ande: 

I sak är utskottet fullt ense med motionärerna. Anslaget bör med 

hänsyn ti 11 penningvärdets fa 11 skäligen höj as och mot det i fram

st ällnin~en föreslR~na belnnne~ finnes fr~n utskottets sida intet 

att anmärka. 

De t åsyf tade mål et kan emellertid enli~t uts~ottets u ppf at tning 

icke nås genom motion till .r'inland.s riksEJ.ag . Lnlig t :ii 13 i själv 

styrelselagen äger l andstinget nämligen rätt att antaga motion en

dast rörande sådan for landskap e t gälla nde l ag , som hänfbr sig till 

de i 9 ~ av självstyrelselagen omförmälda ärendena. Lagen om bevil 

jande av anslag åt l a ndskape t .Åland i samband med grundskattens upp

hi:i.vanre av en 10 december 1929 åt e r är· en i vanli g la gstiftning s

ordning av riksdagen antagen la g , som icke förutsättes i självsty

relselagens , 9 och vid vars tillkomst l a ndstinget icke ens medver 

kat. På grund av den tol kning, som tidigare g ivits ~ 13 i självsty

relsela gen, torde ett initiativ i motionsväg fr Pn l ands tingets sida 

därför icke bliva av riksda 0~ ens talman föredraget i riksdagen. 

Utskottet föreslår därför, att lancstinget för ernående av motio

näre rnas syftemå.l ville anhålla hos regeringen, att de nna till riks

dagen mätte avlåta p roposition med för slag till an drinc' av la gen den 

10 december 1929. Försla ·~ till sådan framställning hos re geringen 

bil~gges detta b etänkande. 

Ehuru !:i.renrpt vif'se,..,15.-..Pn 1{ommit upp i 1Anr1 f'tinget i form av mo 

tionsförs1 ."lrr , Pnre r i_11~pl;:ottet 2tt r"eh·'Bffi'T18 1. c.lrn i Lmdstini:;et behö

ver underkastas den behandlin0 , som för 1a gs tiftning särenden är fö 

re skri ven, Cla ju na6on l ag i fbrcsla.get avs eend.e ic ke kan antagas 

av landstinGet , utan synes arendet böra underkastas endast eng ångs

behandling . 

Hänvisande till ovansagda föres l er utskottet därför vbrdsamma s t, 

att landstin~et ville godkänna närslutna för

slag till framställning till F'inlands Regering om 
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ändring av l ag en den 10 decembe r 1929 om be vi l• 

jande av ans l a g åt l andskapet P.l and i samband 

med g rundska tt en s upphävan de . 

ifar i ehamn den 25 feb r uari 1 94 ö . 

På l a gutskott ets vägnar: 

-~~ 
------ ~-!-~ ~~~~/-~ ----- - -

rnor ''rennin-:;. 

Närv aran de i ut sko t tet: vice t a l man .drenning , ord f. , land stin~i 

man Herman Mattsson , vicetal msn J ansson, landstin-; smännen ? il. vals 

och S jöbl om . 
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fran .I'ilands land.sting . 

Enligt ~ 4 i garantilagen av den 11 au~usti 1922 tillerkändes landsl-u: .. -

pet Åland rätt att använi:'la hälften av de inom landskapet uppburna gr-t~ nd ·"' 

skattemedlen för sina behov utöver de inkomster, som vilka stadgas i 21 § 
av lagen om självstyrelse för .AJ.and ~ Genom sär :::"kilda lagar av den 29 no ··· 

vember 1924 upphävdes emellertid jordskatterna i riket. Undantag gjordes 

därvid för den del av jord.skatten, som jWnlikt garantilagens § 4 till

försäkrats landskapet inand ~ Genom denna rikslagstifit:ning blev frågan om 

avlyftandet av g1' un.dskatten även på Åland aktuell, och genom landstlrig :.::-~ 
beslut av d en 30 de cembeu 1929 upphävdes flands andel i grundskatten och 

all vidare uppbörd av densamma inställdes, sedan i riket därför•innan el 'le:r' 

den 10 december 1929 utfärdats en lag om beviljande av anslag åt landskf,\·

pet },land i samband med grundskattens upphävande. 

Förenämnda lag av den 10 de c.ember 1929 til lerkä:nde landskapet i~. land 

ett årligt anslag ur statsmedeJ., stort 150.000 ma:2k, vilket enligt av 

landstinge t särskilt fastställd utgi:f:'tsstat skall anvä:t;ldas för kultur e lla 

och andra landskapets allmänna väl befrämjande ändamåL, Detta belopp skal.i. 

icke tqgas i betraktande vid fastställandet av storleken av det bidrag, . 

som enligt 26 § i självstyrelselagen utgives åt landskapet ur statsmed6l. 

Sagda statsbidrag om 150.000 mark har årligen utgått sedan lagen trädQ.e 

i kraft och någon förhö.jnj_n,:; av nets G. mma har tj_r'Jigare icke kommit ifråga, 

Genom penningvärdets fa ll vore emellertid numera en nyv ärdering av detta 

· statsbidrag nödvändig, och för att landskapet skall kunna bibehållas vid 

de förmåner, som statsbidraget ifråga avsåg att tillföra landskapet, borde 

en f örhöjning av anslaget till 750.000 mark k'IDmma till stånd~ 

I anseende härtill och då tidpmnkten för en sådan nyvärdering nu synes 

vara lämplig, i det att Regeringen förmodas kunna stabilisera valutan på 

dess nuvarande värde, får landstinget, som själv med .'hänsyn till stadg 9.~,_ 

det i självstyrelselagens § 13 saknar rätt att i motionsväg förelägga ären -· 

det riksdagens avgörande, hos Regeringen vördsammast anhålla, 

att R·~geringen t ill Finlands Riksdag ville avlåta 

proposi tian om s ål an ändring 8.V lagen den 10 december 

1929 om beviljande BV anslag åt landskapet J,land i sam·-· 

band med grundskattens upph1ävande, att däri avsedda an

slag höjes till sjuhundrafemtiotusen.-mark,.räknat från 

den 1 januari 1947. 

lVIari ehamn. den • • • • • • • • • ' e ~ • • • • • • • • • $ 1946 .. 

Tor Brennin{;. 
·vicetalman. 

På landstingets vägnar: 

Hugo ,Joh.gr\sson. 
bJ.lman. 

GunnA.r JB.ns~on. 
vice.talman. 


