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STORA UTSKOTTETS betänkande m 32/1966 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag om bostadsproduktion. (m 32/1966). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 13/1966, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet, som såsom sakkun

nig hört länsrådet Rolf Sundman, beslutat omfatta det i lag- och ekono

miutsko ttets ovannämnda betänkande framställda förslaget med följande 

ändringar: 
19 §. Stadgandet, som avser utvecklandet av bostadsplaneringen 

genom uppgörande av bostadsproduktionsprogram, fyller ett länge på

talat behov. Med beaktande av den i landskapet rådande g lesbebyggel-

sen anser stora utskottet i likhet med landskapsstyrelsen och lag-

och ekonomiutskottet en dylik planering icke vara behövlig annorstä-

des än i Mariehamns stad. Å andra sidan skulle landskap sstyrelsen gi

vas rätt att, där det bör anses påkallat, föreskriva bostadsproduktions~ 

prrgra~euppgörande även för en eller flere l andskommuner. I fråga om I 

MarL.11amns stads skyldighet att uppgöra bostadsproduktionsprogram har 

lag- och ekonomiutskottet likväl ansett, att åläggandet borde vara ob

ligatoriskt utan möjlighet att erhålla befrielse, varför utskottet 

ur förslaget avfört paragrafens 2 mom. Genom denna åtgärd har stad

gandet fått än strängare utformning än i motsvarande rikslag, enligt 

vilken jämväl stad kan befrias från sagda skyldighet elle:r beviljas 

uppskov med programmets uppgörande. På grund härav och då jämväl an

nars praktiska skäl talar för dispens- och uppskovsmöjlighetens för

behållande, har stora utskottet i lagförslaget återinfört 19 § 2 mom. 

med en samtidig omstilisering av stadgandet. 

20 § 2 mom. Stadgandet reglerar ändringssökande i beslut, som fat

tats av kommuns styrelse eller nämnd i ärenden som avses i paragra

fens 1 mom. De ifrågavarande besvären kunna avse besluts ändamålsenlig

het eller laglighet . Av dessa besvärsgrunder hör laglighetsprövningen 

till rättegångsväsendets område, på vilket enli gt 11 § 2 mom. 13 p. 

självstyrelselagen l agstiftningsrätten uteslutande tillkommer riket. 

Detta innebär att laglighetsbesvären sko la behandlas av de riksorgan 

som anförtrotts denna uppgift. Ändamålsenlighetsprövningen däremot är 

t princip en ren förvaltningsakt, varför något behörighetshinder icke 

föreligger för att landskapsstyrelsen göres till besvärsmyndighet i 

ändamålsenlighetsfrågor. Då emellertid ändamålsenligheten automatiskt 

prövas av landskapsstyrelsen såsom övervakande förvaltningsmyndighet 
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och ej heller praktiska synpunkter i detta fall kunna motivera be

svärsgrundernas åtskiljande i behandlingshänseende, har stora utskot

tet omfattat landskapsstyrelsens förslag om att alla besvär skall an

hängiggöras hos vederbörande riksmyndighet oberoende av besvärsgrun

den. Själva lagtexten har dock förtydligats genom införandet av en 

direkt hänvisning till rikets lagstiftning. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty 

vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående lagför

slaget i enlighet med lag- och ekonomiutskot

tets betänkande, dock sålunda att 19 § 2 mom. 

och 20 § 2 mom. erhålla följande lydelse: 

19 §. 
2 mom. Landskapsstyrelsen mä på ansökan medgiva Mariehamns stad be

frielse från skyldigheten att uppgöra i 1 mom. av denna paragraf av

sett bostadsproduktionsprogram eller ock uppskov med programmets upp

görande. 

20 §. 
2 mom. I beslut fattat av kommuns styrelse eller nämnd i ärende, 

som avses i l mom. 1 må ändring sökas genom besvär, såsom därom är stad

gat i rikets lagstiftning. Beslutet får oaktat besvären verkställas, 

såvida besvären icke med anledning härav bliva gagnlösa eller besvärs

myndigheten förbjuder verkställigheten. 

Mariehamn den 25 november 1966. 

På stora utskottets vägnar : 

/,W:,~~,,_ 
Al bin /i Johansson 

ordförande. 

./ . Rask 
ekreterare. · 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johans s on, viceordföran

den Curt Carlsson (delvis), ledamöterna Uno Förbom, Gust av Adolf Bo

man, Edvin Östling , Philip Eklöw, Folke Woiva lin, Runar Wile n (delvis) , 

Einar Hambrudd och Lars Eriksson (delvis) samt ersättarna Carl Karls
son Och Vensel Grönlund (delvis). 


