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STORA UTSKOTTETS betänkande Ng 8/1963 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Alands landsting med förslag till 

landskapslag om kolonisationsnämnder. 

(m 6/1963). 
Landstinget som i ärendet fått mottaga lagut skottets betänkande 

m 2/1963' har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

S t ora utskott e t har behandlat är e nd e t och därvid b e slutat omf at t å 

det i lagutskott e ts ovannämnda betänkande franiställda förslaget med 

följande ändringar och tillägg . 

~ Stora utskottet har i likhe t med landskapsstyrels en och lag

utskottet icke ansett det erforderligt att e r sättare skulle välj as 
-

för kolonisationsnämnds ordförand e. Enär i sakligt hänseende även 

ersättar e bör nämnas i samband med f as tställand e t av nämnds ordinarie 
--

samma ns ät tnin g, har härav föranledd omstilisering av paragrafen ge-

nomförts, vartill ett förtydligand8 införts . 

I' 

I I 
I 

.2..__i:_ Emedan lagförslaget syftar :till att i möj ligaste mån tillvara- I \
1

' 

taga de jord- eller kreditberättigades intressen, har stora utskottet, 

som icke funnit skäl tala däremot, ansett det påkallat att i 1 mom. 

återinföra ordet "åtmins tone-11
. i enlighet med landskaps styrelsens fram-

- ·. 
ställning. Därtill kunde enligt l agutskott ets försl ag i flere kommu-

ner den situationen tänkas uppstå att det bleve svårt att välja 

kolonisationsnämnd på grund av att nära på alla valbara medlemmar 

i kommunen hör till gruppen jord- eller kreditberättigade. 

~ I överensstämmelse med ställningstagandet und e r 5 § har stora 

utskottet även här infört ordet "åtminstone" i enl ighet med rikets 

lag 9 varjämte ett förtydligande har gjorts. 
-

Med hänvisning till det ovananförda får stora utskottet förty 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställnin g ingående lag

förslaget sålydande: 

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

om kolonisati onsnänmder. 

I enlighet med Ålands l andstings beslut s tadgas: 

1-3 §§. 
(Likasom i landsk apsstyrels ens framställnin g ). 

4 §. 
Kolonisationsnämnden består av ordförande och fyra l edamöter samt 

personliga ersättare för envar l edamot. 
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Nämndens ordförande och ledamöter samt ersättare väljas av kommu-
--

nens fullmäkti ge för tre är i sänder. Nämnden uts er för samma tid 

inom sig en viceordförande . 

5-6 §§. 
(Likasom i landskapsstyre l sens framställning ). 

7 §. 
Kolonisationsnämnden är beslutför, då ordföranden eller viceord

föranden samt två l edamöter äro tillstädes, varvid åtminstone den ena 

av ledamöterna bör företräda de jord- eller kreditberättigade. 

8-10 §§. 
(Likasom i l andskapsstyrels ·2ns framställning). 

11-12 §§~ 
(Likasom i lagutskottets betänkande). 

13 §. 
(Likasom i landskaps styr els ens framställning). 

14 §. 
(Likasom i lagutsko!~~~~-E~~~E~ande). 
Mari ehamn den 15 mars 1963. 

vägnar: 
( ;; 

Johansson 

ordförand e {N~

./. Erik Rask. 

s ekr e t e rare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordförand en 

Gid eon Mattsson, l edamöterna Edvin Östling , Erik Sundber g, Uno För

bom, Sigurd Danielsson, Gustaf Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kal

man och August Öström. 

1-

I 
I 
/jr-


