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LAGUTSKOTTETS betänkande N: o 12/1930 

med förslag till motion att före .äggas Finlands 

Riksdag angående förkla r ing av :cätta' förståndet 
av § 2 3 i lagen om sj ä lvstyrelse för Åland , given 
den 6 maj 1920. 

Sedan landstinget beslutit att till Finlands riksdag ingå med 
en motion angående förklaring av r ätta förståndet av § 23 i själv
styrelselagen för Åland och uppdragit åt lagutskottet att upp

göra motiverat förslag tiil nämnda lagförklaring. 9 _ f år utskottet 
vördsammast föreslå, att landstinget uti den tillernade motionen 
ville framhålla följande: 

Enligt § 23 i lagen om självstyrelse för Åland, given den 6 

maj 1920, har landskapet Åland tillförsäkrats nyttjanderätten 
till statens jordegendom i landskapet Åland. Ifrågaverande lag-
rum är av följande lydelse: 

"Nyttjanderätten till statens jordegendom i land

skapet Åland övergår t i ll landskapet 9 dock i .cke 
beträffande så dan egendom 9 som förblir anslagen till 

boställen åt statens tjänstemän, ej heller till den 
egendom 9 _som nu eller framdeles kommer till använd
ning för statsverkets behov. 11 

Genom lagen av den 18 december 1926 har lagrummet komplettera· s 
med ett jämväl av landstinget godkänt tillägg 9 vilket, ehuru· av
seende endast kolonisationen av nämnda jor degendom och sålunda 

saknande intresse ur synpunkten av denna f r amställning, må här 
avskrivas,sålydande: 

"Genom förordning 9 utfärdad med · land skapsnämndens 

begivande, kan landskapsförval tp.ingen tilldelas be

fogenhet att i kolonisationssyfte upplå ta ma:c k under 
ägander ätt å sådan del av statens i landskapets 
vård befintliga jordegendomar 9 som ej blivit till 

stomlägennet undantagen; skolande i fråga om rätt 
I 

till dylikt, jordförvärv samt löseskillingens be-
stämm:ande i tillämpliga delar gälla vad som beträf

fande statens bositällen i sådant syfte är före 
skr ivet, likväl med iakttagande av vad om rätt att 
innehava fastighet i landskapet Åland är i lag sär
skilt stadgat. Influten löseskilling förvaltas av 
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statsverket, men avkastningen därav tillkommer 
landskapet ·såsom vederlag för frångången nyttjande
rätt." 

Genom förordning av den20 september 1923 överfördes förvalt
ningsbefogenheten till ifrågavarande jordegendomai:u:s: samt skyl- . 
digheten att taga egendomen under tillsyn och vård .å landSm.pet, 
räknat från ingången av år 1924. "Sagda förordning innehåller ock
så de närmare bestämmelser och villkor, .under vilka landskapet 
i förhållande till statsverket äger utöva sin förenämnda förvalt-· 
ningsbe~ogenhet. , 

.Alltsedan självstyrelsens införande hava landskapsmynd.igheter
na härdat den uppfattningen, att den från jordegendomarnas för
valtning härflytand~ nettoinkomsten kan av landskapet disponeras 
utan intrång av någon redovishingsskyldighet vid den i § 26 
av självstyrelselagen förutsatta s~2tteutjämningen. Något direkt 
stadgande härom återfinnes icke i självstyrelselagen, lika litet 
som i förenämnda förordning av den 20 september 1923. Ej heller 
framhåller den kommitte, som den 19 juli 1919 av statsrådet till · 
satts för att uppgöra, utom annat, förslag till självstyrelselag .. 
för Åland, uti sin motivering ti 11 .förslaget något beträffande 
dispositionen1•. av nämnda nettovinst. 

För att särskilt understryka sin förenämnda uppfattning över
förde landstinget vid uppgörandet av budgeten för år 1926 in
komsterna: från berörda j ordegendoIIB r till landskapets extra-
. ordinarie inkomst- ochutgiftsstat, medan de å egendomarna ne~- .. 
lagda kostnaderna obs~rverades på utgiftssidan avsnmma stat. A~t 
detta icke tidigare blev gjort har berott på att landstinget 
ansett, att posternas ,upptagande i den ena eller andra staten 
endast är en bokföringsfrågä av sekundär betydelse, som icke 
inverkade på inkoUB ternas och utgifternas ifråga rätta natur. 
Såsom att led i landstinget eträvan att hävda landskapets ~rätt 

har ju åtgärden emellertid en principiell innebörd. Sedermera 
hava nämnda inkomster och ·· ut gifter konsekvent hänförts till den 
extra~rdinarie budgeten. 

Frågan, huru: . dessa medel skola disponeras, måste sålunda 
avgöras med ledning av allmänna rättsprinciper och på saken 
verkande omständigheter. 

Innan utskottet inlåter sig på att närmare beröra antydda 
prin·ciper och omständigheter~ vill utskottet i korthet redogöra 
för huru ifrågavarande lagrum bli vi_ t tolkat av de myndigheter 1 -
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Ålandsdelegationen, Högsta domstolen och Republikens Presi~ent -
vilka hittills haft att taga ställning till detsamma. 

Ål§llj.sd .. 2.J.El.ga:.:!J,.Q_ne~ har vid dryftandet av spprsmålet icke kun
nat godkännä den uppgfattningen, som i .frågan uppbäres av land
skapsmyndigheterna, utan ansett att inkomsterna från jordegen
domarna böra indragas i utjärrm:ingsregleringen i likhet med de 
intrader, som nämnas under 21 § ' självstyrelselagen sam~ anföra 
i sådant avseende uti motiveringen till bidragsregleringen . 19 23-
25: 

"Inkomsterna från statens jorde@endom~r hav~ 
icke av självstyrelselagen hänförts till någon 

. . 
und,antagskatEgori· med avseende å landskapets 
hushåilning, utan höra uppenoarligen .till de 
inkomster,-_ som i kalkylen böra upptagas i avräk
ning vid utjämningen. Visserligen följer av land
skapets disposi tionsrätt, att landskapet äger fri
het att bestämma on~ sä ttet för egendomarnas ut
nyttjande. Det står l a ndskapet fritt att ]_ större 
eller mindr·e omfattning införa naturahushållning 9 

varigenom penningeavkastningen skulle minskas el
ler upphöra, likaså. få int:raderna användas till 
nypyggnader;- nyodl~hgar, förbättringsarbeten mm. 
dyl., vilket självfallet är ägn~t att påverka in
komstbeloppet. Men för så vitt egendomRrna lär::ma t 
nettoavkastning för visst år bör densamma obser
V>eras s åsom inkomstpost." 

En avvikande åsikt har omfattats av en ledamot, som i huvud-
sak anslutit sig till LandskapsnämnC.ens uppfattning, samt i sådant 
avseend.e anfört, att "syftet med jordegendomarnas överlämnande till 
landskapets disposition gåve vid handen, att denna inkomst närmast 
kunde jämföras med de tillgångar, s om i andra län härflyta av 

fonder, donationer m.fl. dylika institutioner för allmänna ändamål." 
Sedan Presidenten i avseen:lc å utlåtande översänt bidrags

regleringen till f!gg~L~~.i!2.J~.§.19.l.~g, har denna uti sitt den 25 
oktober 1925 avgivna yttrande beträffande landskapets rätt att 
tillgodonjuta inkomste::cna från j ordegendomarna endast lakoniskt 
ansett sig kunna konstatera att domstolen finner delegationens 
beslut vara å lag grundat. 

I 
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Republikens President stadfäste delegationens beslut i denna 
del, därigenom fastslående sin ståndpunkt ~:Jil ifrågavarande stad
gandes innebörd. 

I brist på uttryckligt stadgande i självstyrelselagen om vart 
inkomsterna från j ordegendomarna rätteligen böra hänföras 1 måste·:, 
ju i sista hand avgörandet bero av tolkning. Denna har, på sätt 
av det förenämnda framgår, för landskapets vidkommande utfallit 
i negativ riktning. Då landskapet emellertid allt fortfararfe 
anser, att landskapsmyndigheternas uppfattning är den riktiga 
och att förenämnda, för landskapet oförmånliga tolkning beror 
på att alla å sak~n verkande omständigheter icke beaktats, nöd
gas landstinget, som ur lagrummet i dess föreliggande ordalydel
se utläser den innebörd, som ovan framhållits, anhålla om lag
förklaring för att komma till sin rätt. 

Av Ålandsdelegationens ovanci terade uttalande fra:rqgår, att 
delegationen och landsfrapsmyndigheterna äro ense därutinnan, 
att landskapet ä.ge:-c frihet att bestämma om sättet för egendomens 
utnyttjande, att genom införande av nnturahushållning minska av
kastningen eller få densamma att helt och hå llet upphöra samt att 
använda inkomsterna till nybyggn8.d.er, nyodlingar m.m., som är 

ägnat att påverka nettoinkomstene storlek. Det är endast ifråga 
om ett eventuellt netto, som åsikterna brytas. Ålandsdelegationen, 
vars uppfattning omfattats av Högsta domstolen och Republikens 
President, anser att en ebentuell nettoinkomst skall via skatte
utjämnongen tillfalla staten, enär inkomsterna icke hänförts till 
någon undantagskatego::ei. Landskapets myndigheter å;ter anse, att 
nettoinkomsten icke skall komma statsverket tillgodo och sålun-
da ibke vid skatteutjämningen observeras såsom i nkomst 9 enär 
sagda inkomst icke uppräknats bland de inkomste:e, varmed ko:s.tno.
derna för kldskapets självstyrelse skola bestridas. 

nå § 21 i självstyrelselagen uppräknar de inkomster- mantals
pen;ningar1 närisngsskatter och nöjesskatter - vilka landskapet 
har rätt att för sina behov använda och där jämte tillerkänner 
landskap~t :rätt till beskattning och till bestämmande av expedi
tionslösen m.m. synes lagstiftarens mening hava varit att upp:räkna 
de inkomstkällDr , med vilkas avkastning självstyrelsekostnaderna 
skola bestridas. :Tager man där jämte i betraktande, att det 
stadgande, som tillerkänner landskapet nyttjanderätten till jord.
egendomen, återfinnes just i samma lag, så kan man redan men 
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hänsyn till lagens system fastslå 9 att den avkasini.ng, som 
nyttjanderätten ifråga medför 9 är ställd .i ':' .'! undantagskategori. 
I annat fall hade väl meranämnd.a avkastnin(S omnämnts bland de 
inkomster,_ med vilka självstyrelsekus tnadorna skola bes-Gidas. 

Ett synnerligen viktigt, men enligt vaQ. utskottet förmoa.ar 
av Ålandsdelegationeu helt och hållet förbisett bidrag till tolk
ningen lämnar § 7 mom. 2 i ovannämnda förordning av den 20 
september 1923 . Momen.tet lyder: 

11 Vid egendomens återgång till statsverket är 

landskapet berättigat att undfå ersättning för 
byggnader och anläggningar och å dem verkställa 
:r·epar ationer för så vitt desamma icke böra anses 
vara betingade av stadgandena i 4 §, så ock för 
nyodlingar och å odlingar verkställda j ordförli.5. tt
ringar 9 för så vitt på dem nedlagda kostnader.· 

ännu icke hunnit återfås. Har egendomens kapital
värde minskats gBnom lndska:psmyndigheternas för
vållande ? skall statsverket härför tillkomma er
sättning av landskapet. 11 

Landskapet intager, som synes, uti ifrågave.rande nyttjanderätts
förhållande samma ställning till staten soru en lndbonde eller 
arrendator enligt jordlegolagstiftningen intager till sin lego
givare. 

Jämte det utskottet konstaterar detta återgår utskottet till 
förenämnda ostridiga faktum, att landskapet äger frihet att be
stämma om sättet för egendomens utnyttjande, att genom införande 
av nathrahushållning minska avkastningen eller bringa densamma 
att -"helt och hållet upphöra samt att använda inkomsterna ti 11 

nybyggnader, nyodlingar m.m. som är ägna·c att minska nettoinkoms
ten~ Utskottet konstaterar vidare, att detta, tillämpat i praktiken 
enligt delegationens uppfattning om' nettoinkomsten~ leder dä:chän? 
att landskapet hlir i dubbel måtto tillgodosett, om c1etsamma ge .... 
nom öve:clcppsgärninga:r förskaffar sig ett ersättningsanspråk 
gent emot staten så:om tillträdare och sålunda genom minskade 
inkomster förstorar den surr-ma, med vilken statFJverket enligt § 

26 i självstyrelselagen har att bidraga till kostnaderna för själv
styrelsen. Vidare konstaterar utskottet, att landskapet, om det
sai;nrna genom egendomens vanhävd eller skogsskövling minskar egen
domens kapitalvärde och sålundagenom utsugningstaktik förmår 
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uppvisa en större inkomst vid skatteutjämningen, för det första 
går miste om motsvarande statsbidrag och för det andra blir 
utsatt för krav från statens sida. I först~agda fall, d.v.s. då 
landskapets förvaltning medför ökade ~tgifter för staten i form 
av större bidr ag skall landskapet permieras, i sistnämnda åter 
skall landskapet·~. som f å:tt åtnjuta. mindre statsbidrag, ytter
ligare betala till staten. 

Detta visa:c, att 1\landsdelegationens uppfattning med hänsyn 

till landskapets rättigheter och skyldigheter är oriktig och att 
ömsesidig rättyisa kan uppnås endast om landskapet i likhet med 

enskild legotagare självt fritt får disponera vinsten. 

Och slutligen. Utskottet antager att statsverket vill övertaga 
någon av jordegendomarna och att landskapet av synenämnden till
erkännes ersättning för förbättringar. Vem skall denna ersättning 
då tillfalla? Givetvis landskapet, men om ersättningsbeloppet i 
likhet med den årliga nettovinsten skall observeras såsom inkomst 
vid nästa treårsreglering 9 är ersättningen endast immaginär och 
detta i högsta grad. 

I detta sammanhang vill utskottet erinTa . om det faktum, att 
staten vid den tidpunkt, då frågan om jordegendomarnas eventuella 
avträdande först väckte s , beskattade jordegendomarnas skogar på' 
ett sätt, som mycket starkt påminde om skcgsskövlir.g. Det gällde 
uppenbarligen att draga största möjliga nytta av skogarna och deras 
avkastning, innan desamma avträddes till landskapet. Härav synes 
emellertid, att statens myndigheter utgått i .från att avkastningen 
. framdeles skulle tillfalla landskapet, ty ·om avkastningen även i 
det fall att landsk~et skulle förvalta jordegendomarna ansetts 
böra komma staten tillgodo, hade det ju varit onödigt att inlåta 
sig på annat än rationell skogsavverkning enligt fastställd ,:plan. 

Utskottet kan därför icke avvika från· den ståndpunkt i fö:i:e 

varande fråga~ som av landskapets myndigheter från första början 
hävdats. Emellertid måste Jcgens tilJämpning, som gått landskapet 
emot, tillrättaläggas, varför utskottet vördsammast föreslår, 

att landstinget hos Finlands Riksdag ville 
anhålla om utfärdande av följande lagförkla
ring: 

"I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet i 
den ordning 67 § i riksdagsordningen den 13 januari 
1928 föreskriver, samt med Ålands ~ landstings bi
fall varder härigenom i avseende å förklaring av 
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rätta förståndet av 23 § i 1agen om självstyrelse 
för Åland, given den. 6 maj 1920, stad.gat., att de? 
nettoinkomst, som härflyter av i lagrummet omnämnda 
jordegendom, icke skall tagas i betraktande .vid 
fastställandet av storleken av det bidrag, som enligt 
26 § i nämnda självstyrelselag skall åt landsk~pet · 

ut statsmedel utgivas." 

Mariehamn den 25 november 1930 

På lagutskottets vägnar: 

Robert Rosenblad 

Axel Kuffschinoff 

Uti .. :ärendets behandling hava deltagit följande personer: 

landstingamännen Robert Rosenblad, Johannes Eriksson, Viktor 

Strandfält, Aug. Nordlund och Johannes Halmberg. 


