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LAGUTSKOTTETS betånkande N:o 10/1930 i anledning 

av landskapsnärrmdens framställning till Ålands 

landsting angående § 23 i lagen om självstyrelse 

för Åland, given den 6 maj 1920. 
Vid ärendets behandling har lagutskottet enhälligt stannat vid . 

den uppfattning om lagrummets ifråga innebörd 9 för vilken petitionä

rerna givit uttryck uti sin petition och vilken landskapsnämnden jäm
väl för sin del synes omfatta. Utskottet konstatera~ därför 9 att 
meranämnda lagrum enligt den här förhärskande uppfattningen blivit 
tolkat i str±d med sitt rätta innehåll. 

Då man sålunda enligt utskottets mening ut lagrummet ·också i 
dess nuvarande lydelse med god vilja och välvillig tolkning bör 
kunna utläsa att inkomsterna från statens till landskapets för

valtning öve:rlå tn~ j ordegendomar sko.la tillfalla Jandskapet så 
att säga utom kolumn, finner utskottet icke skäl att fc5rordna lag·

änd:ring. Ett förord i denna riktining synes för övrigt i:hrtebära ett 
medgivande, att nyssnämnda uppfattning i sj~lva verket vore orik
tig· ·. Frågan pm spörsmålets tillrättaläggande genom lagändring 
bör därför få förfalia. 

Rätta vägen för ernåehde av det :-(;'esultat , som petitionärerna 
åsyfta, synes vara åstadkommande av en lagförklaring. 

Emellertid hyser utskottet samma uppfattning som landskapsnämn
den beträffande tidpunkten för motionens överlämnande till riks
dagen. Skälen för denna uppfattning har av lanclskapsnämnden ut

förligt berörts. Möjligheterna att ernå gynnsamt resultat synes 
också vara större i samband med den allmänna r evision av själv
styrelselågen, vilken landskapsnämnden antydningsvis berör. 

Utskottet får därför vördsammast föreslå 
att framställningen för närvarande icke måtte 

föranleda åtgärd från landstingets sida, 
men att l a ndstinget, : :ifall detsamma icke kan omfatta detta förslag, 
be sluter 

att hos riksdagen1 -anhå lla om utfärdande av föl-

jande lagförklaring 
11 I enlighet med Riksdagens beslut, tiJ:llrnmme-U i den ordning 67 § 

i riksdagsordningen den 13 januari 1928 föreskriver, samt med 
Ålands landstings bifall, varder härigenom i avseende å förklaring 
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av rätta förståndet av 23 § i lagen om självstyrelse för Åland? 
given den 6 maj 1920? stadgat, att den :rettoinkomst? som härflyter 
av i Jagrummet omnämnda jordegenqom, skall av landskapet användas 
för kulturella och landskapets allmänna väl främjande ändamål. 
Detta inkomstbeJ..opp tages .icke .i betr.aktande vid fastställandet 
av storleken av d.et bidrag ; som· enligt 26 § i lagen om ~j ~lystyr.else 
för Åland av den 6 maj 1920 utgives å~ landskapet ur statsmedel. 11 

Mariehamn den 18 no~ember 1930 
På lagutskottets vägnar: 

Torsten Rothberg 

Axel K~f!schinoff 

I ärendets behandling~ . hava deltagit: landstingsmännen Rothberg, 

Rosenblad, Nordlund, Strandfält och V.ohannes Eriksson. 


