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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

N~ 3 4/19 5 2o _förslag till lands kaps l ag angående landskapet 

Ålands kolonisationskassa. 

Enligt stadgandet i 2 § av landskapslagen den 15 juli 1952 

om kcilonisa tionskassor i landskapet Åland (31/52) skall ur kolo-

nisationsmedel för ökande och stödande av den s j ä lvständi g a små -

brukarbefolkningen samt förbättrande av l an dsbyg dens bostadsför-

h å llanden l ån av landskapss tyrelsen kunna beviljas landskommuner 

för att g enom deras förmedling och på deras ansvar utgivas som 

l ån å t finska medborgare, vilka livnära s i g l: el t och hållet el-

ler huvudsakligen med kroppsarbete eller ä ro i ekonomiskt avse-

ende med dem likställda, och vilka önska erhålla sin utkomst el-

ler jämte bostad en del av sin utkomst ur jorden. De kommun be-

viljade l ånen skola förvaltas a v kommunens kolonisationskassa, 

vars å lig c;a nden skola han"dhavas av kommunens k olonisa tionsnämnd . 

Emellertid h a r landskape ts fackmyndighet numera påpekat, att in-

r ättandet a v kolonisationskassor i landskape ts samtli,ga l a n ds-

kommm1er innebär en direkt "överorganisation", då de mån g a kassor 

na hittills haft blott n ågra få l å n enva r. Det vore därför skä l 



I 

I 

L a n d s k a p s 1 a g 
att inrätta blott en k . :as sa, gemensam f'ör he~a la· dskapet. 

I 3 § av förenämnda landskapsl ag stadgas om de lQ an, som ur 
angående landskapet Ålq.nds kolonisationskassao 

kolonisationskassa kunna ut',fti vas. A d " 0 
u v essa lan har av nägon a~ 

I enlighet med Ål ands landstings beslut stadgas: 

ledning icke medtagit s inventarielån, d.v.s. län ..1.~ 0··r anskaffnin 
c 

av döda och levande lantbruksin~ent arier samt utsa··de • och gö dsel 
För ökande och stödande av den självständi ga småbrukarbefolk-

ämnen ävensom gemensamma lantbruksmaski·ner och redskap, vilka 
ningen samt för förbättrande av landsbygdens bostadsförhållan-

äro erforderli~a ~o .. r eff it· · · ~ ..1. er ivisering av l antbruksproduktionen 
den kan av därför i landskapets inkomst- och utgiftsstat anvisade 

på nära varandra belägn·a k'olonisationslägenh.eter. Sådana inven-
kolonisat ionsmede l lån beviljas och kredit förmedlas mot låg 

tarielån beviljas i riket i enlighet med lagen den 1 november 
räntao 

1946 om ä ndring av kolonisationsla:gen (755/46). 
I 1 mom. nämnd kredit kan beviljas finska medborgare, vi.lka 

Landskapsstyrels en har beslutat utarbeta förslag till ny la~ 
livnära sig helt och hållet eller huvudsakligen med kroppsarbete . 

eller äro i ekonomiskt avseende med dem likställda och vilka 
skapslag där förenämnda synpunkter äro beaktade. En ändrin rr 3.V 

G 

nu gällande landska 1Jslag skull e ju närmast ligga till hands. vr önska erhålla sin utkomst eller jämte_ bostad en del av sin ut-

koms;it ur jorden. 
li"lcväl rubriken till landskap slagen måste ändras, samt då land- \ 

2 § . ' 
skapslagen består av blott sJ·u f paragra·- er, av vilka två skul l e 

Ur kolonisationsmedel kunna l ån.av landskapsstyre lsen beviljas 
ändras, synes det lämpligt att ersätta den nu gällande med en 

landskommuner för att g~nom deras förmedling och på deras ansvar 
helt nu landskapslag . 

utgivas . sltsom l ån för i 1 § nämnda ändamål. 
Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsam-

Kommun enligt 1 mom. beviljat l ån förva ltas av landskapet 
mast förelägga Landsiinget till antagande nedanstående 

Ålands kolonisationskassa, vars ålige;anden 11nder l ags tadeat an-

' 
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svar handhaves av lands kaps s tyrelsens kamreraravdelning. 

3 §. 

Ur kolonisationskassa kunna utgivas: 

1) jordinköpslån föF anskaffande av jord; 

2) odlingslån för rö J·nin&!' dl· 0 1 .. ..__, av o ingar pa agenheter, som bil 

dats för kolonisationsändamål, eller andra med dem jämförliga 

nya lägenheter eller sådana, som erhållit tillskottsjord; 

3) byggnadslån för uppförande av nödiga byggnader på de i 

punkt 2 om.förmälda lägenheter; 

4) egnahemslån för uppförande av egen bostad på arrendejord; 

5) betesmarkslån för förbättr~nde av betesförhållandena; 

6) syskonandelslån till inlösen 8_v viss eller vissa delar 

från l ägenhet, vari flera hava andel; samt 

7) lån för anskaffande av lantbrukslösöre, utsäde och göd-

ningsämnen åt innehavare av kolonisationslägenheter samt för 

stödande av deras s 2 marbete på l antbrukets område. 

Önskar någon genom förmedling av kommunens kolonisationslcassa 

erhålla i 3 § om.förmält l ån , · äger han insända till ko+onisat ion· 

nämnden ställd skriftlig l åneansökan till ordföranden eller le- ,. 

damot i nämnden med bifogande av beträffande områ det uppgjort 
J 

köpebrev i original eller bestyrkt avskrift samt uppgive i an-

sökan ändamålet, för vilket lånet är avsett, l ånets belopp, s ina 

tillgångar och skulder .samt den säkerhet, som erbjudes. Är det 

icke för kolonisationsnämnden lcänt, att sökanden är en sådan 

person, vi l ken kan beviljas kredit ur kolonisationskassan, skall 

sökanden därom förebringa utredning. 
0 

5 §. 

Lån ur kolonisat ionskassa skall beviljas enligt enahanda grun~ 

der och villkor, som i riket för sädana l åns beviljande fast~ 

ställts. Angåend~ förfarandet vid låneansökans handläggning och 

beviljande samt åtgärde~ i samband därmed, säkerhet för och lyf-

tande av lån, amortering av och erläggande av ränta för l ån , 

brandförsäkring av byggnad, för v a rs uppförande lån erhållits, 
0 

när l ån skall anses utan uppsägnine; till betalning förfallet, 

straffr änta för icke på förfallodagen 

verkning och försäljning av skog från 

erlagd amortering samt av- : 

odlingslägenhet elle~ till-

skottsjord skall gälla vad därom i rikets kolonisationslagstift-

ning stadgats o 



6 §. 

Formulär til l l tmeanscjkningar samt skul dsedl ar och b orgens ... 

fö r bindel ser för l ån äger l andskapsstyre l sen fa~tstäl~a . 

7 §. 

Vid behov kan 1. andskapsstyrelsen genom lands1ra f.. d ._ ps oror ning 

utfärda närmare best ämme l ser angående verkställ igheten och till-

l ämpni ngen av denna l andskapsl ag . 
I 

. § 8 . 

Genom denna landskapsl ag upphäves l andskaps l agen den 15 juli 

1 952 om koloni sat i onskassor i land~kapet Ål and ( , 1;~ ~) 
.) ;..1a o 

Mari ehamn den 22 oktober 19520 

På landskapsstvrelsens va·· ~nar• J 0 • 

Lantr åd "~~~~ 
Viktor St~andfält. 

Landskaps sekreterare 

Cho Stor mbomo 

m 11/1952. 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 

11/1952 över landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands l andsting med _förslag till landskaps~ ! 

lag angå ende landskapet Ålands .kolonisa tions-

kassa. 

Angående förenämnda framställning, v aröver . landstinget inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet för landstinget 

vördsamt framhålla följande. 

Landskapsstyrelsen har i sin motivering framhållit att gällande 

bestämmelser om att kolonisa tionskassor böra finnas i alla land-

skapets kommuner innebära en direkt "överorganisation"• Detta torde 

knappa st va r a en f elsyn. Även i det f a ll att lånens antal komma att 

stiga, torde det vara mest ändamålsenligt att dessa kassor samman-

slås till en enda. Ju fler lånen bliva desto markantare framträder 

behovet av a tt kassorna handhavas av personer förtrogna med bokfö-

ring . Att särskilt avlöna sådana personer i varje kommun skulle 

ställa sig ganska dyrt. Genom koncentration bliva förvaltningskost

naderna sålunda mindre. Men även flere andra synpunkter tal2 för en 

koncentrering. Arbe.tet för överva kningen blir lättare. Uppgifterna 

blir mer homogena. "Papperskriget" blir mindre o.s.v. På grund här-

av har utskottet omfa ttat förslaget om en enda kolonisa tionskassa 

för hela l a ndskapet. 

Vid detaljgranskningen av l agförslaget har utskottet bl.a. dryf- 1 

t a t det i remissdeba tten gjorda förslaget om att till termen ":finsk 1 

medborgare" skulle foga s uttrycket "med åländsk hembygdsrätt". Ut-

skottet har emellertid för sin del ansett a tt ett s å dant sta dgande i 

detta sammanhang icke skulle stå i överens stämmelse med de i sjä lv-

styrelselagen utsta kad e rättsprincipern..~ och s å lunda ur behörighets

synpunkt kunna påka lla erinran från s t a tsmaktens s ida . Des sutom 


