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~ill

Jandstinpets talman

F'örtecknjng över personer, vilka åtn.iuter i

~§

1 och 4

s,iiilv-

s tyrel selar,en A.vsedd åHindsk hembvgdsrätt förs a.v t-f. härads·-

skrivaren i

~lAnds härad, vilken är en statlig tjänsteman di-

rekt nnderstäl ld 1 änsstvrelsen.

Intyg om heinbv,o:dsrFi.tt utf'iirrlas

på bPgäran av honom på tjänstetid på tjänstens vägnar och hel~~~s

med

l~sen

marl<.

i!<~111hycr<lsriitten

och åländska stämpelmärken, :fHrnärvarande
utgör ,n;rnnd :för

niiringsr~itt,

kommunal- och landstingsval samt

ut<ivand<'! nv

jord-

ri>strtitt

i

f'örvfi:rv

arrend0 av f'nst egendom 1 Jantmiiteri:förrättning,

9

7.?n

erhA11ande av lanrtskapslån, mm.

Med stHd av 8 48 moment 2 Jandstin~sordningen ~ 0 r ja~ ntt till
landskapsst,Tel sen f8 ställa f'01 iande enlcla f'rf.l,o:a:

"På vilka grunder förs det med tanke p3 !\lands självstyrelse och bevnrnndet
av dess språk, kultur och lokala sedvänjor viktiga registret över ål~indsk
hembygdsrätt av en statlig ämbetsman?"
Mariehamn rlen 18 :februari l 980

'•
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~)

- Svar.

-·-~--~---------------~------------·

Herr Talman

S&som svar på londstingsmon Svl=rn-Olof Lindfors 1 enkla f r&ga om

p& vilka grunder en

5

t;;:·1 i" fonbetsman för registret över

personer

som &tnjuter &lLlndsk hembygdsrBtt, har lanclskapsstyrelsen Hran anfHra
följande:
Enligt 11 § 2 mom. 14 punkten sjHlvstyrelselagen för Åland ankommer
lagstiftningsbehBrigheten p8 rikets organ i
statistik, mantals- och dvrigo
emigration. Förvalininqen

rJ.v

10 punkten sjölvstyrelselagen
Enligt lagstiftningen om
att föra de

cllm~~na

dessa
~v

~renden

allm~n

befolkningslöngder samt

en <..'i1den

handhas enligt 19 § 1 mom.

rikets vederbdrcnde

betolkningsb~cker

lokaL~ bc~fo.l.kn.inqsböck+:.rnn

ang8ende

myndigh~er.

&ligger det hijradsskrivaren

och ott förrätta mantals-

skrivning. De &löndsko kommvne rna s be f l)lkn.irg.5bi5cker förs av härads-

skrivaren i Ålands hbrad.

Landskapslagen den 18 mo.rs ·1953 ang&ende åländsk hembygdsrätt ( 4/53)

förutsätter att ett register över personer som 8tnjuter åländsk hembygds rätt skall förn s.

Av praktiska skäl träffode londskapsstyrelsen år 1953, när landskopslogen

trädde i kraft, en sådc;n övt:renskommelse med hä:rads.skri.taren i Ålands
härad att detta, vissf;rligen stotl.igu ämbete, skall föra hembygdsrättsregistret. Motiven till denna överenskommelse var de som redovisats

ovan, det vill

s~ga

hembygdsröttsregistret fBrs av den lokala befolk-

ningsregistermyndigheten, som de facto

~r

den myndighet i landskapet

vilken bäst känner till befolningens flyttningsrHrelser.
överenskommelsen är konkiet uttryckt i ht\~mbygdsrättsla~~ens 9 § så,
att landskapsstyml.sens beslut om beviljod eller förklarod hembygdsrätt
s~oll

företes häradsskrivaren "i avseende å vederbörlig anteckning".

Överenskommelsen tar också hänsyn till att förvärv och förlust av
hembygdsrätt på grund av födsel, giftermål och bortflyttning från
landskapet inte förutsätter medverkan av landskapsstyrelsen utan
endast 8terspeglas i befolkningsböckerna. Det är med ondra ord inte
möjligt att föra ett säkert hembygdsrHttsregister utan att detta register
förs parallellt med befolkningsregistret.
Mariehamn, landskapsstyrelsen, den 28 februari 1980.
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12._~ ?_e~d-~~
Raghar Erlandsson

~--

Kanslichef

B.D. 1169/118-80

-r~
-·-..

~~

Gunnar J

