
N2 29/1962. -

1143 
' .. 

STORA UTSKOTTET~ betänkande m 29/1962 med 
anledning av landskapsst'yrel sens framstä 11-

ning till Ålands . landsting med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om inlösen av vissa legoområden i land~ 

kommunerna (N2 39/1962). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande m 
19/1962 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande! 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget jämte 

motivering med nedannämnda ändringar~ Beträffande 1 § 1 mom. fastställ~ 

des stora utskottets beslut likväl efter omröstning, varvid minoriteten 

(S. Daniels son och J. Lönroth) omfattade momentets utformning i enlig

het med rikets motsvarande lag. 
11 § 3 mom. Momentet har egentligen inget direkt samband med den nu 

föreslagna l?gän~ringen. Hänvisningen till bestämmelserna i 1 mom. har . 

kvarstått redan tidigare . och är fullt i överensstämmelse med motsvaran

de paragraf och moment'i såväl den svensk- som finskspråkiga lagtexten 

i rikslagstiftningen l På grund hätav har stora utskottet i lagförsla
get återinfört momentet i landskap~styrelseris framställning ~ 

65 § 3 mom. Momentet som börjar "Jämlikt 63 § 8 mom. lägenhet .••• " 

bör rätteligen bör ja "Har jämlikt 63 · § 8 mom. lägenhet •••• " 

På grund av det ovan.anförda får stora utskottet förty vördsamt före
slå 

att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrels ens framställning ingående lag

förslaget sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om inlösen av vissa legoområden i 

landskommunerna. 

----~------

Ingressen, 

(Likasom i 1andskapsstyr els ens framställning). 

l §, 
(1 mom. likasom i la~tskottets betänkande). 

( 2-3 mo.m, likasom i iandskaps sty~e ls ens framställning). 
! 11 §. 

(Likasom i landskaps styrelsens framstälf-ning). 

14 §. 
(Likasom i la.ndskapsstyrelsens framställning). 

28- 29 §§. 
(Likasom i landskaps styr els ens framställning). 
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41 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

62-64 §§. 
(Likasom i land~kapsstyralsens framställning). 

65 §. 
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(1-2 mom: likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Har jämlikt 63 § 8 mom. lägenhet eller område och köpeskilling för 

lägenhet eller område med rättsinnehavarnas medgivande eller, då fråga 

är om område, på grund av förrättningsmännens prövning befriats från 

ansvarighet för i 1 och 2 mom. avsedd rätt, må i sagda 1 mom. nämnd 

ersättning icke bestämmas att utgå, därest ej annorlunda överenskommits 

eller av förhållandena annat föranledes. 

(Likasom i 

(Lika.som i 

(Likasom i 

(Likasom i 

67 §. 

landskapsstyrelsens framställning). 

70 §. 
landskapsstyrelsens framställning). 

73 §. 
landskaps styr els ens framställning). 

75 §. 
landskapsstyrelsens framställning). 

Slutstadgandet. 

(Likasom i lagutskottets betänkande). 

Mariehamn den 4 december 1962. 

På 

./. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Gideon Mattsson samt ledamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg (delvis), 

Uno Förbom, Sigurd Danielsson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno 

Ralman och August Öströrn, ävensom ersättaren Johan Lönrot h (del vis). 


