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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 

42/1972-73 med anledning av Ålands 
landskapsstyrelses fram s t ällning till 
Ålands landsting med f örslag till lag
motion till Finlands riksdag med för
slag till lag angående ändr ing av 
själ vs_tyrelselagen för Aland, till 
lag om vissa inskränkning2I' i r ätten 
att förvärva och besitta fast egendom ~i 

landskapet Åland och till lag angående 
ändring av la.gen om kommunala arbets-· 
kollektivavtal. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 
nr 23/1972-73, har däröver inbegärt stora utskottets utlätånde. 
Stora utskottet, som även för sin del hör t . lanti0 åc1et .Aiarik: Hägg
blom och lagbet edningschefen Sune Carlsson , f år i avseende å ut
låtande vördsamt anföra följande: 

Stora utskottet, som helt ' 'omfattar de bakom lagförslagen liggan
de intentionerria, har allmänt konstaterat o.tt kärnfrågan i före ""'.' 
liggande förslagskomplex, kravet på effektivare skyddsstatlganden i 
avseende ä bibehållandet av ägandet och besittningen av fast egen
dom i landskapet i åländska händer, behandlats på ett uttömmande 
sätt och i förslaget till lagtext fått en tillfr eds ställande form. 
De av lagutskottet framställda ändringsförs.1agen ~ med ett ·unc1an
tag, omfattas ~äsom utgörande förbättringar av en r edan i sig god 
utfarmning~ 

En från lagutskottets betänkande avvikande stårrdpuhkt har stora 
utskottet intagit beträffand•e 8 § (fram st. 7 §) f ö::cslaget till 
lag om vissa inskränkninar i rätten att förvärva och besitta fast 
egendom i landskapet Åland. Den av lagutskottet för eslagna utvidg
ningen av tillämpningsområdet för vid i 2 § avsedda tillstånd fäs
ta villkor att omfatta även fall där allmän fördel dikterar vill-
koren 1 ha r sto:-ca utskottet funnit falJa utom r amen fö :L lagens syfte.-
mål, har därför omfattat landskaps styrelsens f :;:·arn s t ä llning på 
denna punkt. 

Med hänvisning till det anförda. får stora utskottet vö::cdsamt 
föreslå 



- 141 -
att Landstinget ville genom 

Finlnnds RegeJ:>ing till Riksdagen över· . 
lämna ifrågavarande Jagmotion i av 
Landstingets lagutskott f öreslngen ut
formning, dock så att 8 § lag om in
skränkning i rätten att förvärva 
och besitta fast egendom i landskapet 
Åland skulle erhålla följnnde lydelse: 

8 § 0 

Då i 2 § nämrtt tillstånd meddelas, kan det beviljas på de vill
kor landskapsstyrelsen med avseende fäst vid lagens i 1 § nämnda·. 

syftemål prövar nödigt före skri va. Härvid l~an som villkor jämväl 
före skri vas, att fastigheten icke utan li:.inctskapssty'".celsens medgi
vande får användas för armat än i tillståndsansökan angivet ändamål. 

samt 
~ ur det8ljmotiver ingen för sistnämnda 
stadgande orden iloch allm~1.n fördel 11 2 
styctet skulle utelämnas. 

Mariehamn,.den 31 oktober 1973 
På stora utskottets vägnar: 

Börje Hagström 
or·dförande Max Carlberg 

sek:r·eterare. 

~ }Järvarande i utskottet: ordföranden Hagström , viceo:i..'tl.:IDranden 
Söderström (delvis), Bengtz (delvis), Berg, Björklund , Friberg, Sal
men, Sundberg och Öström (delvis) samt Söderlund. 


