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STCDRA UTSKOTTETS b etänkande lll~ 24/1 956 med an-

av landskapsstyrelsens framställning
til l Ål ands l andsting med förslag till landskaps la g om kommunalbeskattning i landskapet

:c~ning

Åland (44/1 955).
Sedan Ålands landsting icke qf örän drat godkänt stora utskottets bet ä nkande h~ 7/1956 och däri ingående l agförslag, har l agfö rslaget överlämnats i den lydel se det genom landstingets bes l ut erhållit ånyo till
stora utskottet.
Vid den förnyade behandlingen har utskottet beslutat förorda det av
l ands tinget gjorda förslaget till ändrad 2ydelse av § 8 mom. 3 och § 10
mom. 1 po 5, men v idbliva sitt tidigare bet änka nde i övrigt.
I anledni ng härav får utsko ttet vördsamt för eslå
att Land st inget måtte antaga lagförslage t
j_ den lydelse det erhållit vid andra behandlingen, dock med följande slutstadgande:
I~ s ;i'1.a lan c.1 ska:ps lag trä der j _ kraft den l je.mrn ri 1957, dock så att
.1- ""'. Y..2::::-:Lng enligt densamma fö::'.'sta gången ve rkst ä ~J . es å r 1958. Genom. denna
l a ndskaps l ag upphäves med verkan från den 1 j a nua ri 1958 samtliga i
J.andskapslage 11 om kommunalförval t:iing i Niariehamn, given den 14 juli
1 ~:14- 8, samt i landskaps lagen om k0mmunallag för lands kommunerna i landskap et Åland , given den 21 augusti 1930,
~ ~~ ende stadganden angä ende
b e,~j l-::attning jämte i dem ser:.a:re gjorda ändringa r. :Oock må bestämmelse rna
om -beskattning av inkomst av lantbruksfa s ti g het tillämpas enligt tidic;a re grunder i kommun;: . där bonitering ännu icke slutförts, till dess den
genomförts"
Mariehamn 1 den 23 mars 1956.
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j_ utsk o ttet~

ordfö randen H:arr y Johansson, viceordföranden
~u go Elf sberg samt l edamöterna. Gunhild Be.rglund, Sigurd :Oanielssoi.1., Gustav Ek, Gustav J ansson, Sven .Lin.dholm, Einar Sundin, Be rtel Söderlund,
Wilh , Wilen.

