
a NQ 9/1948 • 
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LAG UTSKOTTETS betänkande NQ ~ /1948 med ai:ii;'/r 

ning av vicetalmannen Tor Brennings peti t:t1§~":ft 
2/1948 med förslag om uppdrag för landskapsnämnden 

att till landstingets höstsession 1948 inkomma 

med förslag till landskapslag om förskottsuppbörd 

av kommunalskatt 1 landskapet Aland. 
Med anledning av förenämnda petition, varöver landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, . r~r utskott~t vördsammast framhålla följandes 
Då lana stin~8t ~en .2 aeoember 1946 förk::i.star'le l ~ndekapsnämndens fram

ställning om antagande av rikets lag om förskottsuppbörd att gälla även 
1 landskapet Åland, skedde detta icke för att landstinget skulle ansett 

lagen obehövlig tör landskapet, utap endast med hänsyn till konstitutio-
' 

nella synpWl.kter. Fördelarna av källskattesystemet liggu i öppen dag och 

behöva icke närmare motiv~ras. Uppbärande av skett vid källan är ett öns
kemål, som bör realiseras såisn~rt som möjligt i såväl de skattebetalan

des ·som kommunernas intresse. 

En l;lgen landsko.pslo.gstiftning är emellertid en grannlagr. uppgift, som 
fordrar noggrant tlvervägande och omsorgsfullt förarbete. För att så 

snart som möjligt komma till målet synes det därför vara lämpligast, att 
anlita den utväg, som ~ 68 i förskottsskatte~ _ anvisar, nämligen ntt få 
till stånd.en överenskommelseförordning om til l ämpning av rikets lag i 
landskapet. Pärvid borde landskapsnämnden för lcndskapets vidkomm~nde 
förbehållna de uppgifter, som enligt lagens ~ 10 s.nkomma på statsrådet,, 

nämligen att fastställa det belopp, enligt vilket förskottet skall utgå. 

Med hänsyn till övergångsperioden böro. 1 sedan överenskommelserörord
ningen blivit antagen, nödiga ändringar 1 kommunallaga.rna vidtagas. Ut
skottet föruts~tter därf8r ~tt l~ndskRpsnämnöen i god tid före höstses
sionen skall tnkomma till lqnrstin~8t med försle~ till l and-skapslagar om 

de nödiga övergångsstadgandenj, varvid de synpunkter, som uttalats i lag

och ekonomiutskotteGS utlåtande till statsutskottet av den 21 maj 1946 1 

böra. beaktas. 

Uts~ottet föreslår därför 
att landstinget ville give, landskapsnämnden ;t uppdrag 

att inleda unaerhRndlingar med s tatsrådet om uppgörande 
av ~n överenskommelseförordn1ng om tillämpningen i land
skapet Åland av rikets lag om förskottsuppbörd med beak
tande av, att londskapet icke avhändes några - lagstift~ 

ningsbefogenheter och att kommunernas självb~stämn;tngsrätt 
ej förnärmas. 

Mariena.mn cten 27 februari 1~48. 
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ÅLANDS LA NDSKAPSNÄMND 
Kansliet ., 

Ma riehamn, den· ........ :l.\:1'. ... :r:t'.l~j . 19 .. 48. Till Ålands landstings lagut-

skott. 

Vid plenum den 3 mars 1948 har Landstinget beslutat 

giva landskapsnämnden i uppdrag att inleda underhand- · 

lingar med statsrådet om uppgörande av en överenskommel

seförordning om· tillämpning i landska.pet P. land av ri

kets lag om förskot tsuppbörd med beaktande av, att 

landskapet icke avhändes några lagstiftningsbefogenhe-
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ter och att konnnunernas självbestämningsrätt ej förnär- lag till 

mas. Till grund för behandlingen i Landsting et lades 
as ägare 

lagutskottets betänkande N:o 9/1948 med anledning av vi- J 

cetalman Tor Brennings peti~on N:o 2/1948. I lagutskot- tningen 

tets betänkande, som av Landst-inget godkändes, säges 

bl.a.: "En egen lagstiftning är emellertid en grannlaga 

uppgift, som fordrar noggrant övervägande och omsorgs-

fullt förarbete. För att så snart som möjligt k omma -

till målet synes det dä_rför vi:tra lämpligast, att anlita 

Vicelantråd &~~-
Verner Jlnsson. 

Landskapssekreterare 

B.D. 7 /9 -48. 
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la~ut. st.l':o-c;t.et s vägnar: 

----------

Närvarande 1 k . t 
. Ul:>s ot et: 'for Brenn1ng, ordförande Herman . 

Mattsson, Jonatan ~Jöblom, ~aul uaovals , 
.l och Artnur Lar (suppleant). son 

• 

ÅLANDS LANDSKA PS NÄM ND 
· · Kansliet ,, 

Ma rie ha mn , den· ...... .. :L..~ ..... In~.J ....... 19 ..... 48. Till Ålands landstings lagut-

skott. 

Vid plenum den 3 mBrs 1948 har Landstinget beslutat 

giva landskapsnämnden i uppdrag att inleda underhand

lingar med statsrådet om uppgörande av en överenskommel

seförordning om . tillämpning i landskapet Ji.land av ri-

kets lag om förskottsuppbörd med beaktande av, att 

landskapet icke avhändes några lagstiftningsbefogenhe-
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ter och att konrrnunernas självbestämningsrätt ej förnär- lag till 

mas. Till grund för behandlingen i Landstinget lades 

I 
as ägare 

lagutskottets betänkande N:o 9/1948 med anledning av vi-

cetalman Tor Brennings peti11on N:o 2/1948. I lagutskot- tningen 

tets betänkande, som av Landst-inget godkändes 1 säges I 
55. 

bl.a .• : "En egen lagstiftning är emellertid en grannlaga 

uppgift, som fordrar noggrant övervägande och omsorgs-

fullt förarbete. För att så snart som möjligt komma -

till målet synes det därför va.ra lämpligast, att anlita 

Vicelantråd &~~--
Verner Jlnsson. 

B.D. 7 /9 -48 • 
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den utväg, som § 68 i förskott sska t te lagen anvisar 
J 

1 igen att få t i 11 s t 0 d · an en överenskommelsef örordnin 

om tillämpning av rike ti;i lag i landskapet. 11 uti · 68 1 

I 

2 mom. av förs~ottsskattelagen stadgas: "Utfärdas n" 

stadganden i Ålands landsk:apslagstiftning, kan gena 

ordning bestämmas, att denna lag även med avseende 1 

kommunalskatt och folkpensionspremie skall träda i 

kraft i sagda landskap.'' Detta s tadgande f öru tsät te 

·~ ·~":·således för att en förordning från rikets sida sl,rnll 

kunna utfärdas, att 1 d k en an s apsl agstiiftning - s å l ed 

e n av Landstinget antagen landskaps lag - före ligge r, 

Då 0 d sa an lagstiftning av Landstinget ej förelig ger, 

det enligt landskapsnämndens åsikt ej möjligt att få 

till stånd n ågon så dan överenskonnne lseförordnin~,· om 

ej landstingsbeslutet innebär, att Landstinget på 

landskapsnämnden delegerat sin lagst iftningsbefogenhe 

i detta fall. Något s ådant kan landskapsnämnden 

utläsa ur landstingsbeslutet. 

Landstingets beslut innehåller för övrigt ett såd 

Villkor - "att landskapet i,eke avhändes några lagst i 

ningsbefogenheter" - att landsk:apsnämnden icka anser 

18. 

den anvi·sade vägen om en överenskommelseförordning fram-

kom.lig. En överenskommelseförordning med riket innebär 

allt id, att Landsti,nget avhändes sin 1 agstiftningsbe

fogenhet i ämnet, så länge överenskommelseförordningen 

finnes till. 
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lag till 

as ägare 
Hänvisande till förestående anhåller landskapsnämnden 

vördsamt, att Lagutskottet ville för landskapsnänmden 

närmare utreda de ~ynpunkter, vilka l å go till grund för 

Lagutskottets förenämnda betänkande, och vilka måhända 

vore ägnade att avlägsna de svårigteter, vilka i detta 

nu för landskapsnärnnden framstå som ett oöverstigligt 

hinder för åstadkonnnande av dm ar Landstinget påbjudna 

överenskommelseförordningen med riket . 

På lsndskapsnänmdens vägnar: 

ViceJant råd &~~--· 
Verner Jlnsson. 

B.D. 7 /9 -48. 
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