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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 

11/1952 över landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskaps1 

lag angående landskapet Ålands kolonisations-

kassa. · 

Angående förenämnda framställning, varöver . landstinget inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet för landstinget 

vördsamt framhålla följande• 

Landskapsstyrelsen h~r i sin motivering framhållit att gällande 

bestämmelser om att kolonisationskassor böra finnas i alla land-

skapets _kommuner innebära en direkt "överorganisa tion"• Detta torde 

knappast vara en f elsyn. Även i det f a ll att lånens antal komma att 

stiga, torde det vara mest ändamålsenligt att dessa kassor samman-

slås till en enda. Ju fler lånen bliva desto markantare framträder 

behovet av att kassorna handhavas av personer förtrogna med bokfö-

ring. Att särskilt avlöna sådana personer i varje kommun skulle 

ställa sig ganska dyrt. Genom koncentration bliva förvaltningskost

naderna sålunda mindre. Men även flere andra synpunkter tal~ för en 

koncentrering. Arbe.tet för övervakningen blir lättare. Uppgifterna 

blir mer homogena. "Papperskriget" blir mindre o.s.v. På grund här-

av har utskottet omfattat förslaget om en enda kolonisationskassa 

för hela landskapet. 

Vid detaljgranskningen av lagförslaget har utskottet bl.a. dryf- 1 

t a t det i remissdebatten gjorda förslaget om att till termen "finsk 

medborgare" skulle fogas uttrycket "med åländsk hembygdsrätt". Ut

skottet har emellertid för sin del ansett att ett sådant sta dgande i 

detta sammanhang icke skulle stå i överensstämmelse med de i själv

styrelselagen utstakade rättsprinciperna och s å lunda ur behörighets

synpunkt kunna påkalla erinran från s t a tsmaktens s ida . Dessutom 
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i fråga s ä ttes hur uvida icke en dylik bes t ämmelse s kulle medföra at t 

de med s t öd av den nu ifrågavar ande l agen u tgi vna kolonis ationsmedl 

s kulle vid den skattefinansiella utj ämningen s tälla s i sin helhet 

utom k olumn. Ut skotte t ans er s i g så lunda icke kunna f örorda införan 

de av ovannämn da ~ illägg . 

Enligt § 7 i l agförs l aget kan l and ska ps styre l sen v i d behov genom 

1 2.ndslnqisf örordn i ng u tfär da närma re bestämme l s er angå ende verk-

stä lligheten och tillämpni ngen av l agen ifråga . Ut skottet hoppas 

pä a tt så dan fö r ordning snarligen ska ll uta rbetas på det att ett 

än damål s enligt handhi3.Vande av kolonisa t i onsmedlen ska l l kunna ås t ad 

k omma s fortast mö jligt. 

· I § 4 t a l a s om "för medling av kommunens kolonisationska ssa ". 

Ordet "kolonisa tions ka ssa 11 ska l l givetvis va r a "k olonisa tionsnämnd", 

Då felet är av redaktionell a rt torde j us teringsutskottet observera 

detsamma . 

I nå gra fall bnr utskottet an:,: ett sig bör a föreslå ändringar i 

l agförslaget. 

§ 1 mom. 1. Det t a moment , i den. lydelse det ba r i förslaget, för 

utsätter a tt ifrågava r ande kolonisa tionsmedel utgivas direkt ur 

budg etanslag och s å lunda förbliva s.k. momentpenningar. Utskottet 

anse·r emellertid a tt l andskapsstyrelsen borde noga överväga lämp-

ligheten av a tt kolonisa tionsmedlen även hos oss skulle behandlas 

s å som en fond, i vilke t f a ll de i budg et en observerade ans l a gen för 

ändamälet skulle överföras varje år till s a gda fond. Detta i ' örfar aTI 

de tillämpa s i rike t och ha r sannolikt s in betydelse ur konjunlctur

u t jämnande synpunkt. För landskapets v idkommande borde ett dylikt 

förfaringssätt även underlätta budgeteringen och göra budgetens 

förverkligande smidigare och mera tillfredsställande. På grund hiirl 

av har utskottet i moment et inryckt även begreppet "reserverade" 

kolonis a tionsmedel. 

~ Enligt § 5 skola vad i rikets kol onisa tionslagstiftning 

stadgas om bl.a. förfarandet vid låneansökans handläggning och 

beviljande samt åtgärder i samband därmed, tillämpas även på Åland. 

Då behandlingen av de flesta ansölcningarna ur kolonisationsmedel 

i riket emellertid sker i sådan ordning, som icke kan ha sin di

rekta motsvarighet på Åland, t.ex. visavis kolonisationsinspektö

rens eller kolonisationskommissionernas uppgifter, har utskottet 

ansett - till dess l andskapsf örordning utfärdats - det föreligga 

behov av en bestämmelse därom, a tt landskapsstyrelsen i sådana 

oklara fall äger bestämma vem det skall å ligga att handhava s agda 

uppgifter. Denna bestämmelse h:.r införts såsom ett andra moment 

till femte paragraf~n. Till följd av ovanframförda omständieheter 

har även i samm.a paragrafs första moment framför uttrycket "vad 

därom i rikets kolonisationslagstiftning stadgas" - ordet stadgats 

har utbytts mot ordet stadgas - tillagts "i tillämpliga delar". 

På grund av det ovananförda får utskottet föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda att § 1 mom. 1 samt § 5 erhålla 

följande lydelser: 

§ 1 mom. 1. 

"För ökande och stödande av den självständiga smäbrukarbef olknin 

gen samt för förbättrande av landsbygdens bostadsförhållanden kan 
' . 

av därför reserverade eller i landskapets inkomst- och utgiftsstat 

anvisade kolonisationsmedel län bevilja s och kredit förmedlas mot 

låg ränta." 

§ 5. 

"Län ur kolonisa tionskassa skall bevtljas enligt enahanda grun

der och villkor, som i riket för så dana låns beviljande fastställts. 

Angående förfarandet vid låneansökans handläggning och beviljande 

samt å t gärder i s amband därmed, säkerhet för och lyftande av lån, 



amortering av och erläggande av ränta för lån, brandförsäkring 

av byggnad, för vars U})pförande lån e:r-hållits, när lån skall 

anses utan uppsägning till betalning förfallet, . straffränta 

för icke på förfallodagen erl agd amortering s amt avverkning 

och försäljning av skog från odlings l ägenhet eller . tillskot tsjo:r 

skall i tillämpliga . delar gälla vad därom i rikets kolonisations 

lagstiftning stadgas. 

Då i rikets kolonisationslagi::iti· ftni· nn: ~~ Q omnämnd myndighet icke -har sin motsvarighet i Itandskapet Åland, ·· 1 d k t _ _ _ ager an s apss yrelsEU! 

avgöra vem som skall handlägga ;på sagda myndighet ankommande 

uppgifter." 

Mariehamn den 24 november 1952. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

y~~~~~ 
Johansson. 

il·14-_ 
Th. Erikss on. 

Närvarande i utskott et: Albin Johansson, Nils Karlsson, 

August Lindblom, Ferdi Sjöstrand och Lennart Mattsson. 

fo 27/19.52 . - -

STORA UTSKOTTETS betänkande Ng 27/1952 över 
landskapsst_yrelsens framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag angå
ende landskapet Ålands kolonisationskassaa 

Landstinget, som i är endet fått mottaga lag~ och ekonomiutskottets 
betänkande Ng 11/1952 , har däröver inbegärt stora utskottets utlåtandea 

Läg- och ekonomiutskotte t har i sitt betänkande framhållit beträffand 
aet vid remissdebatten gjorda förslaget om så dan ändring av 1 § 2 mom,, 
att i första momentet nämnd kredit skul le beviljas endast personer med 

I 
åländsk hembygdsrätt, att ett sådant stadgande icke stode i överensstäm-
melse med de i självstyrelselagen ut stakade rättsprinciperna och sålunda_ 
ur behörighetssyripunkt kunde påkalla erinran från statsmaktens sida samt 
att en sådan bestämrnelse kunde medföra, att de med stöd av den nu ifråga 
varande lagen utgivna kolonisationsmedlen skulle vid den skattefinan. 
siella utjäinningen ställas i sin hellieo:t utom kolumn. På grund härav har 
stora utskottet, där förenämnda f9rslag också väckts , aktat nödigt in
fordra utlåtanden av sakkunniga personer angående berörda omständigheter 
I samtliga dessa sakkunnigutlåtanden framhålles, att då landstinget till 
kommer att stifta lag om kolonisationsverksamhet samt o~ bosättningslån; 

· det även äger rätt att fastställa villkor för utgivande av de lån lagför 
slaget förutsät.ter och att intet hinder ur behörighetssynpunkt förefin
nes, att ovannämnda stadgande intages i det föreliggande lagförslaget. 
Då det enligt stora utskottets åsikt vore av stor vikt för bevarande av 
den åiändska jorden i åländska händer att införa det ifrågasatta stadgan 
det i lagförslaget, och då detta enligt den utredning, som -införskaffats, 
kan göras, föreslår utskott 'et, · att 1 § 2 m;omit ändras i överensstämmelse 
med ovannämnda förslag. 

I övrigt har stora utskottet icke haft något att anmärka mot lag- och 
ekonomiutskottets betänkande och l agförslag och får därför vördsamt fö
reslå, 

att landstinget ville antaga lagförslaget i 

den lydelse lag- och ekonomiutskottet föreslagit, 
dock sålunda att l § 2 m·om, erhåller följande 
lydeises 

l ' § :m'om~· 2, 

I 1 mom. nämnd kredit kan beviljas personer med .åländsk hembygdsrätt, 
vilka livnära sig helt och hållet eller huvudsakligen med kroppsarbete 
eller äro i ekonomiskt avseende med dem likställda ·och vilka önska ar~ 
hålla sin utkomst eller jäwte bostad en del av sin utkomst ur jorden. 
Ävenså kan i dylika fall kredit beviljas sådana icke åländsk hembR;gdsrätt 

åtnjutande finska medborgare , som i s in ägo bekommit fastighet, vilken 


