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STORA UTSKOTTETS betänkande !~ 1/1952 med .. 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag angående åländsk hembygdsrätt. 

Landstinget, som i äre~det fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 1/1952, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid behandlingen av ifrågavarande lagförslag har stora utskottet 

i huvudsak omfattat lagutskottets betänkande. Några medlemmar av 

utskottet hava dock fram.hållit som ett önskemål, att landskaps

styrelsen vid beviljande av hembygdsrätt åt personer, som tidigare 

på grund av födsel ägt sådan rätt, men på grund av vistelse utom 

landskapet förlorat densamma, måtte så lätt som möjligt återfå 

sagda rätt och att landskapsstyrelsen vid utfärdande av eventuell 

landskapsförordning angående tillämpningen av denna landskapslag 

ville utfärda närmare bestämmelser härom. 

I 10 § av ifrågavarande lagförslag ingår en bestämmelse att 

landskapss~yrelsens . resolutioner i ärenden angående åländsk hem-

bygdsrätt skola beläggas med stämpelmärken till samma belopp, var

med länsstyrelsens utslag angående tillstånd för utlänning att 

innehava fastig-het skall förses. :n:il.. det emellertid enligt lag av 

den 28 juli 1939 icke ankommer å länsstyrelse utan å statsrådet 

att bevilja dylikt tillstånd, så kan ett sådant länsstyrelseutslag 

icke åberopas, utan torde ett stadgande vara tillräckligt, att 

l andskapsstyrelsens berörda resolutioner stämpelläggas med samma 

belopp som länsstyrelses utslag i ärenden, där befrielse från 

stämpelskatt icke är stadgad. 

Stora utskottet får därför vördsamt föreslå 

att landstinget ville godkänna lagförslage 

i den lydelse lagutskottet föreslagit, dock 

sålunda, att 10 § erhåller följande lydelse: 



11 10 §. 

Landskapsstyrelsens resolutioner i ärenden angående åländsk 

hembygdsrätt skola beläggas med stämpelmärken · till samma belopp 

varmed länsstyrelses utslag förses i ärenden, där befrielse fr 

stämpelskatt icke är stadgad." 

Mariehamn den 12 mars 1952. 

På stora utskottets vägnar: 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Holmqvist samt 

terna Gunhild Berglund, Filip Eklöw, Anton Fällman, Gunnar Ho 

berg, Trygve Johansson, Helge Klingberg, Karl Mansen, 

derlund och Wilhelm Wilen. 


