
Å 1 a n d s 1 a n d s ~ a p s s t y r e 1 s e s 

framställning till Ålands l ands t ing med förslag till 

landskapsl a g a n gående ~rnlonis o.t ionsnämnder i l andska-

pet .Äland. 

Enligt 13 § 1 mom. 7 !>~ i gälla nde. sj ä lvstyrelselag tillkommer 

Lands-~ inget lagstiftningsbehö1~ighet angående kolonisationsverk-

samheten. Detta ä r ett områ de, som intill gällande sj2.lvstyrelse-

l ags tillkomst reglerats g enom rikslagstiftning. Enligt slut-

stadgandet i den nya sjä lvstyrelselagstiftning en skall, i hä ndel-

se område g enom själ vstyrelsel2,gen överförts frå n rikets till 

Landstingets l aastiftning sbehöric het, riksla~stiftningen fortfa-

rande tillä mpas i landskapet, intill dess rikslagst iftning en u 11}:1-

hävts g enom l a n dskapsl ag. En del riksmyndigheter hava medde l a t 

lands kapsstyrelsen at t de anse sin u ppgift beträ ffande kolonisa-

tionsverksamheten hava upphört i och med den nya självstyre l se l a-

gens ikraftträ dande. An.dr a myndigheter å ter hava förklarat, att, 

enär landskap slags tiftning i ä mnet ej föref innes, de ä mna fortsä t-

ta sin förvaltning som hittills. Detta gäller s ä r skilt beviljande 

och utbetalande av byggn adsunderstöd, l å n och -premier för lands-

bygden , vilket visserlig en ej hör till den egentliga kol onisat ions 

' ' 



verksamheten, men beträffande vilke t områ de l agstiftningen hän- nöden. 

fö~ts till kolonisationslagstiftningen. Det hela har säle des Hänvisande till före stående ff:tr landskaps styrelsen vördsammast 
' 

redan hunnit bli va 11 li tet r å ddigt 11
, och f'ara före ligger , a tt ä t .. före l ägga Landstinget t ill antagande nedanstående 

minstone någon del av koloni sa,t i onsverksamhe ten skall r åka in i L a n d s k a p s 1 a g 

en " död period". Ified den k'°'rta tid, som stått till buds, har de ang2.ende koloni sati onsn~?.mnder i l andskapet Al and . 

ej varit mö jlig t för landskapsstyrelsen at t uppgöra och till I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Landstinget inkomma med förs l ag till fullständi g kolonisationslat 1 kap. 

s tiftning . S jä lva kolonisationen torde ej he ller i det t a nu vare_ Allm2nna stadganden. 

så särcieles aktuell. Detta är däremot fallet med beviljande av ]_ § . 
J 

särskilda koloni sat ion s l ån samt byggnadsunderstöd, -lån och - pre· 
0 

För koloni sat ions verks;amheten i landskape t il.land skall l and-

mier. Landskapsstyrelsen har därför l å tit s i g angeläge t v ara a t skapsstyrelsen till bi träde inorr1 varje l andskonunun tillsätta en 

till Landst inget inkomma med förslae; till sådan l andskapsl agst if· koloni sationsnämnd. 

ning, som ä r ägnad at t reglera :förenämn da i l anclska1Jet aktuella t Landskapsstyrelsen vare likväl berättigad att p~ ansökan av 

av kolonisationsverksamhe ten. Här nedan följer förslag till lanå - kommunens fullmäktige besluta, att i kommun, där koloni sation s-

skapslag angående kolonisationsnämnder i l andskapet Al and, och i n ämndens åligganden äro av ringa omfattning, kolonisat i onsnämnden 

senare framställningar skall förslag fUreläggas Landst inge t till · åligganden skola tillsvidare han d.havas 8 v kormnunalnämnden. 

l andska:rislag angC:'tende b;yggnadsunders tö d, -lån och -premi er samt 2 §. 

landskaps l ag om koloni sationskassor . , Det nu föreliggande för.s.la• Kolonisa tionsnämnd består 2 v ordförande och viceordförande 

ge t angående kolonisationsnämnder bygger i det st ora hela liLl ri- samt två ledamö t er och lika många s up})leant er, vilka samtliga ut-

ke ts l ac;st iftning i ämn et. Närmare mot ivering torde icke vara av ses för tre kal enderår i .sänder. ViceordfUrande deltager i kola 



nis2 tionsnä mndens arbete blott v±cl f örfaJ l för ordföranden . 

3 §. 

Kolonisat ionsnämncls ledamöter och suppleanter utses av kommu-

nens fullmäkt i ge . Av ledamöterna och suppleanterna, vilka böra 

vara förfarna i k<9l :Onisati:önsverksamhet eller lanthushållning, 

bör hälften utses bland personer, som livnära sig helt och hålle t 

eller huvudsakligen med kroppsarbe te eller vilka ekonomi fJkt äro 

med dem j ämförliga, och den andra hälften bland ägare ~v medelsto. 

ra eller större lägenhet~r. 

4 § . 

Kolonisationsnämnds ledamöter, vilka samtli j a böra vara till-

städe~, utse . uncler ~l dsta ledamotens ordförandesk~p bland utom-

stäende personer ordförande och viceordförande för nämnden. Er-

håller ej . någon vid valet röstpluralitet, skall ordförande och v~ 

ceordfö rande förordnas av häradsrätt, och bör den ledamot av nämn 

den, som vid v alet fört ordet, ofördröj+igen göra anmälan därom 

hos rättens ordförande. ' 

Den till ordföranäe val da skall oförtövat insända meddelande 

om kolonis B. tionsnämndens sammansättning till landskapsstyrelsen. 

5 §. 

Ancående valbarhet till ordförande, viceordförande och ledamot 

eller sµpp leant i ko lonisat ionsnänmd samt den valdes rätt till av-

sägelse ocb avgcln s gälle vad o~n lrnmmunalfullmäktig e är stadgat. 

Överklagas valet, vare den valda dock pliktig att befattningen 

tillträda. 

Finner landskapsstyrelsen ordförande i kolonisa tionsnämnd var a 

till befattningen olämpli~ eller befinnes det annars nödvt!.ndigt, 

kan landskapsstJ_'."relsen entle di ga orcUö!'anden och förordna, at t ny 

ordförande ska1l utses . 

6§ . 

,. ~ 

Kolonisationsnti.mnd är beslutfö1~, då ordföranden och l'li-o. ; leda-

möter ä ro tillstädes . I synefö~rbittning skola ordföranden och två 

le damö ter deltac;a. I kolonisations:nämnd bör städse ett lika stort 

antal ledamöter ur båda de i 3 § nämnda grupperna närvara. För så-

vitt ili.tfi:irdade bestämmelser föruts'ätta blott verkställande av 

inspektion, skall denna utföras av k.olonisationsnärnndens ordfö-

rande, ledamot eller kolon;i..sationsi:nstruktör. 

7 §. 

Ko~onisationsnämnd till biträde kunna kommunens fullmäktige, däJ 

de finna det lJåkallat, an-:};aga en kolonisationsinstruktör. Har ej 



särskild kolonisationsinstruktör utsetts, skall kolonisationsnä 

. den förordna ordföranden eller n ägon a v ledamöterna att fung era Sot 

kolonisatiohs instrutkör. 

8 § . 

OrdförandEB, ledamots och koloniE:ati onsinstruktörs i kolonisa-

tionsnä mnd a rvode utbetala s till hä lften ur k ommunens och till 

hälften ur landskapets medel. Övriga utgifter f ör ko+ onisations-

nämnd bestridas a v vederbörande kommun. Arvodenas storlek bestäm-

mes av landskapsstyrelsen. 

Åt ordförande och ledamöter i kolonisa tionsnänmd ävensom åt ko-

lonisationsinstruktör ur l an dskapsmedel ut g'å enå.e arvode utbetalas 

av kommunen i förskot t. 

Önskar enskil d person anlita kolorrisationsinstruktörs biträde i 

ärenden, hörande till kolonisationsverksamhetens omre:l. de, erlägge åt 

denne av kommunens fullmäkt i ge fas t ställt dagtraktamente och rese-

kostnadsersti ttning. 

9 §. 

Koloni sationsnämnd st<ir 0 under lancls1rnJJsstyrelsens i nseende. När' 

mast övervakas dess verksamhet av k ommunalnämnden. 

10 § . 

. ~nM37 - ~~·~ , · .. 
.1 

Besvär över k?lonisationsnärnnds beslut anföras h os landskaps-

s t yrelsen inon trettio ~agar efter de l fäendet • 

2 kap. 

Verkställighetsbestämmelser. 

11 §. 

Landskaps s tyrelsen b ~ stärn.mer, huru stor dagspenning och rese-

kostnadsersättning som skall erläge;a s till kolonisationsnämndens 

ordförande oc h ledamöter samt till kolonisationsinstruktör, om s å-

dan antagits kolonisa tionsnämnden till bi·4räde. 

Krnmmmens fullmäkt i ge skola, efter att hava hört landskapsagro"."' 

nornen, fastställa de pri nciper, enligt vilka enskil d, som ön skar 

begagna sig av ko lol}i sation s instruktör S bis t ånd i ä rende hö-

rande till koloni sat ionsverksamheten s område, å t ko lonisationsin-

struktör skall erlägga dagspenning och resekostnadsersättnine;. 

1 2 §. 

· Kolonisationsnämnclen9 ordförande och ledamöter samt k oloni sa-

tionsinstruktören skol a mån~tligen utskriva arvodesr2kning på fast 

ställd blankett. Innan arvodesräkningarnas belopp utbetalas till 

vederbörande a v kommunen s medel, skol a räkningarna å kommunens 

vä gnar granska s och godkännas. Arvo desräkningarna skola även år-



ligen granskas av landska~sagronomen. 

13 §. 

Arvodesräkningarna skola inom de tre f öljande mE'maderna före-

tes kom..rn.unen till betalning, vid äventyr att de dä refter icke kun. 

na betalas. 

14 §. 

Före utgån gen av april månad var je år skall kommunen för erhål. 

lande av ersättning av landskapets me del för arvoden, som av kom-

munens 'medel utbetalats i förskott, till landskapsstyrelsen in-

sända av minst två av kommunens reffisorer till riktigheten be-

styrkt kontoutdrag, utvisande det sarn_manlagda beloppet av de under! 

föregå ende är ~tbetalade arvodeni. 

Revisorerna skola, då de bestyrka rikt i gheten av det i 1 mora. 

avsedda kontoutdraget, tillika uppgiva, huruvi da kontot är veder-

börligen granskat. 

15 §. 

Nöd.i {ia formulär fastställas av landska1 sstyre l sen, som j 8.mvä l 

vid behov utfärdar närmare föreskrifter och anvi sningar beträf-

fande tillämpnineen av denna lanc1skapslag . Likaså fastställer l~ 

skaps EJ tyrelsen för kolonisa.tionsnämnderna och kolonisat ionsins trit,i 

törerna reglemente, som publiceras i Ålands f örfattning s saml ing . 

16 §. 

Beslut och övriga expeditioner, som utfärdas i stöd av denna 

l andskapsl2 g , skola utgivas utan lösen. 

17 §. 

Landslrn.1JsE> tyrelsen äger vid behov genom landskapsförordning 

utfärda närmare bestämmelser angående verkställigheten och till-

läm~pningen av denna landskapslag. 

Marieharnn den 12 mars 1 952. 

På landskapsstyrelsens v~gnar: 

Lantråd ~~~ ---- - - - D 
Viktor Strandfä lt. 

Landskaps sekreterare 

/ 

Ch. Stormbom. 


