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Å 1 a n d s 1 a u d s k a p s s t y r e 1 -
I I 

~ 

I 11 

s e s framställning till Ålands landsting med I 1 

förslag till landskapslag om ändring av land-
1 j 

I I~ 31/195..b_ skapslagen angående byggnadsunderstöd, -lån 

och -premier för landsbygden i landskapet Å-

land, utfärdad den 15 juli 1952. 

Enligt 1 § i l~ndskapslagen den 15 juli 1952 angående bygg-

11 

I . nadsunderstöd, -lån och -premier för landsbygden i landskapet Å-

I 

land (33/52) kunna understöd, lån och premie beviljas i paragra-

fen närmare angivna personer för iståndsättande, förbättrande, 

utvidgande och förnyande av dem tillhöriga byggnader, som äro be-

lägna i landskommun å den egentliga landsbygden. Då landskapsla-

gen tillkom, var militsvarande stadgande i rikslagstiftningen lika 

lydande. Emellertid har i riket stadgandet genom statsrådets be-

slut den 5 februari 1953 (79/53) undergått s~dan ändring, att be-

stämnielsen "å den egentliga landsbygden" bortfallit. Enligt lan,9; 

S:kapslagens föreskrift har understöd, lån och premier icke kunnat 
. 

beviljas person, bosatt i Mariehamns randområden, medan detta 

kunnat ske om landskapslagen varit formulerad på samma sätt som 

statsrådsbeslutet 79/53. Landskapsstyrelsen anser en ändring av 
n 

,i 



landskapslagen i antytt avseende nödvändig och har låtit utar-

beta förslag till sådan ändring. 

Den termin för slutförande av byggnadsarbetena, vilka god-

känts med stöd av landskap slagen angående lU1derstöd, lån och :pre. 

mier, är i 12 § 2 mom. av landska:pslagen bestämd till två år f rån 

~ 

beviljandet av ifrågavarande understöd, lån och premie. Denna 

termin har 'numera i riket genom statsrådsbeslutet den .23 juli 19; 

(333/53) ändrats sålund~, att byggnadsarbetet bör vara slutfört 

inom tre år från beviljandet av Understödet, lånet och premien. 

S~tidigt har stadgats, att den nya terminen även 

Tuan tiJlämpas på tidigare beviljade understöd, lån och premier. 

Då mottagare av understöd, lån och premie i landskapet i förenäw. 

· avseende bör vara järnnställd med motsvarande person i riket, ans 

landskaps;; tyrelsen skäligt och rättvist, att stadgandet i land-

skapslagen ändras till överensstämmelse med rikslaµstiftnin~ens C> 0 

stadgande p~ denna punkt. 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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om ändring av 18ndskapslagen angående byggnadsunderstöd, -lån 

och -fJremier för landsbygden i landskapet Åland, utfärdad den 15 

juli 19520 

I enli~het med Ålands landstings beslut stad0~as, att 1 och 12 

.§§ i landskapslagen den 15 juli 1952 angtende byggnadsunderstöd, 

-lån och -premier för landsby0~den i· 1 ? anclskapet _i.tland skola erhålla 
I 

följande ändrade lydelse: 

1 §. 

Understöd, lån och premie kunna V""rJ·e ~ slag särskilt eller sam-

tidigt beviljas till lantbruksarbetarbefolkningen hörande mindre-

bemedlade hantverkare ocl1 "b k _ - sm:::-: ru are, samt andra med dem k e .. ono-

miskt likställda personer, som äro ~· 1 .i.ins,rn medborgare, för istånd-

sättande, f örbät-'crande, utvid&::ande oc1n -p0··rnyande .._, ... av dem tillhöri-

ga, på landskommuns område belägna, ur hygienisk eller arbetsef-

fektivitetssynpunkt otillfredsställande bostadshus och därtill 

hörande nödvändigavekonomie- och uthusbyggnader och anordningar. 

Likaså kan understöd och premie beviljas för uppförande av 

nytt bostadshus och därtill hörande nödioga ekonomi·e- och ] uthusbyg~ . 
I , 

nader samt anord11ingar. I . 

12 §. 

I: 
I 
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:--renu· e Jran med lrnlonisationsnämndens, i Understöd, lån och ~ ~ 

stöd av verkställd syn givna tillstånd lyftas i den n@n arbetet 

fortskrider, likväl sålunda, at t den sista--raten erlägges för st 

sedan landskapsstyrelsen godkänt arbetet. 

J3yggnadsarbetet övervakas av kolonisat ionsnämnden. Arbetet 

bör vara slutfört inom tre år fr ån det understödet, lånet eller 

:premien bevilj a des, såframt icke landskapsstyrelsen på synnerlig· 

skäl beviljar förlängd tid för arbetets utförande. 

Slutföres icke arbetet inom utsatt tid eller har det vid 

granskning icke kunnat godkännas, ska1l redan erlagt belopp av 

understöd, län och premie återfordras. 

Denna landskapslags 12 § kan tilläm~as på tidigare före land-

l·kra1_"'ttr:::idande bevilJ"ade byggna dsunderstöd, -lån och ska:pslagens u. 

-premier. 

Mariehamn den 18 november 1953· 

På~~4ar1 

Viktor Strandfal t • f ...--. 
1 k t re _P. ~~ 

Lands{apsse re era 

Lantråd 

Ch. Stormbom. 

?11 12/1953. 
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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkapji ~ m 
12/1.953 över landskapsstyrelsens framställ
ning till Ålands landstinG med förslag till 
landskapslag om ändring av landskapslagen an-
gående byggnadsunderstöa, wlån och -premier för 
landsbygden i landskapet Aland, utfärdad den 

15 juli 1952. (Ng 31/1953). 

Utskottet har vid handläggningen av ifrågavarande framställning 
omfattat landskaps~tyrelsens ändringsförslag så att lagen komme att 
tillämpas även för Mariehamns randområden, för vilka fastställts i 

stadsplanelagstiftningen avsedda best_äm.melser, samt så att byggnads
tiden f ör~änges frän 2 till 3 år. 

I konfo,rmitet med bestämmelsen i bl.a. landskapslagen angående 
landskapet Ålands kolonisa tionskassa (3/53) föreslås doclc av utskot-
tet att passusen i § l mom. l "som äro finska medborgare" ersättas 
med orden "som åtnjuta åländsk hembygdsrätt. 

Ytterligare anser utskottet att moment 3 i § 12 borde omstiliseras 
så att återfordrande av redan erlagt belopp av understöd, lån och 
premie i det fall, att arbetet icke slutföres inom utsatt tid eller 

att det vid granskning iclce kurn12. t godkännas, icke slmlle vara kate
goriskt. Det kan nämligen, enlicrt utskottets mening, mycket väl före
komma fall, i synnerhet sådana som falla under bestä1mnelsen om att 
arbetet "vid granskning icke kunnat godkännas", där det vore uppenbart 
obilligt att återfordra åtminstone hela understödet, bidraget resp. lå

net. Dessutom anser utskottet g;tt den kategoriska best&immelsen om 
.återfordring illa rimmar med bestämmelsen i§ 16 där de t bl .. a. säges 
att "då kolonisationsnämnden sä bestämmer", har lån utan uppsägning 
förfallit till betalning om gäldenären underlåter a t·G iakttaga vad i 
12 § är föreskrivet. Av ovananf örda skäl föreslår utskottet att i § 12 

mom. 3 göres .ett tillägg som säger att beloppet återkräves "såframt 
landskapsstyrel.sen icke på synnerliga skäl annorlunda besluter". 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 

att landstinget ville besluta antaga det 
i framställningen ingående lagförslaget så

lydande t 
L a n d s k a p s l a g 

om ändring av landskapslagen angående byggnadsunderstöd , -lån och 
-premier för landsbygden i landskapet Åland, utfärdad den 15 juli 1952. 

I enlighet med Ålands landstin.;·s beslut stadgas, att 1 och 12 §§ 

i landskapslagen den 15 juli 1952 c::ngående byggnadsunderstöd, -lån och 
-premier för landsbygden i l andskapet Åland sk6la 2rhålla följande änd-


