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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 6/1957 med 

anledning av landstingsman Jan Erik Eriksson 

m.fl:s hemställningsmotion om uppdrag åt land

skapsstyrelsen att undersöka behovet av en 

landskapets jordlånefond och att eventuellt in

komma med förslag om, huru en dylik fond skall 

hopbringas och förvaltas (17/1957). 

Under den tid landskapet haft rätt att inlösa till icke-ålänning såld 

fastighet, har det visat sig, att den landskapet tillkommande lösnings

rätten har en långt större betydelse, än den rätt, som tillkommer kommun 

och enskild person. Det har sålunda vittills icke en enda gång förekom

mit, att någon kommun eller enskild person anhållit om tillstånd att in

lösa fastighet på sådan grund. Härav följer, att det för jordens bevaran

de i åländska händer är av synnerlig vikt, att landskapsförvaltningen 

förfogar över tillräckliga medel för detta ändamål. 
Sedan det första slutförda lösningsärendet inbringat en aysevärd 

vinst, 891.215 mark, och efter den nya självstyrelselagens ikraftträdande 

regeringen överlåtit till landskapet de medel, som under s-jälvstyrelsens 

tid dittills influtit pä försäljning av statens jord i landskapet, ha 

dessa medel betraktats som en fond för inlösen av fast egendom enlig t . 

lagen om lösningsrätt. Under senare år ha ytterligare medel influtit på 

försäljning av landskapets jnrd, varför det sammanlagda beloppet nu torde 

uppgå till 3. 354. 504 mark. Då dessa medel icke hållits skilt från landska- \ 

!I 
pets övriga enskilda medel, ha räntorna ingått på anslaget för räntor i 

enskilda budgetens inkomster. 

Landskapet äger alltså redan nu en icke föraktlig summa för inläsnings-
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frågor vartill ytterligare kommer i enskilda budgeten för ändamålet reser- • 

verade anslag, Genom en annan benämning på _dessa medel eller en stadga om Il 

deras användning kunde också lån ur .dem beviljas i förebyggande syfte& 

Emellertid föreligger i många sådana fall möjlighet att ur kolonisations

medel bevilja lån. Det är praktiskt taget blott i det fall, att ~arn öns
ka förvärva fastighet av sina föräldrar, som lån--1-ck-e--kan beviljas 0 Ur 

landskapets enskilda medel skulle i sådant fall icke hehöva finansieras 

mer än skillnaden mellan priset och vad som kolonisationsmedlen täcka 
tillsammans med vad sökanden själv förmår uppbringa. 

Utskott·et anser, att landskapsstyrelsen omedelbart borde särskilja 

ovannämnda redan hopbragta medel till en fond så att också ränteinkomster

na , såvitt icke annat bestämmes, skulle gå till fonden. F onden borde pla

n eras såsom helt indexbunden depo s ition. För att klargöra principerna för 
fo ndens förvaltning och användandet av fondens medel, borde en stadga upp 

göras. Denna fråga ku,nde lämpltgen beredas av landskapsstyrelsen, som -i 
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därvid jämväl kunde taga under övervägande, på vilket sätt fondens ka

pital skall förkovras. Det är skäa att försöka öka fonden på ett snab

bare sätt än enbart genom överföring av ränteinkomsten och löseskilling 

för försålda fastigheter, förslagsvis genom överföring av en viss pro

cent av influtna arrenden. 

Lämpligt vore, om fonden kunde få en sådan storlek, att man med dess 

medel även kunde göra andra investeringar eller använda den för billiga 

f inansieringslån åt åländska företagare. D~t finns onekligen många ända

mål, som förtjänade mera beakta?-de än vad som kan ske inom ramen för 

landskapets nuvarande enskilda budget. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå~ 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps 

styrelsen om bildande av en jordinlösningsfond 

samt om förslag till stadgar för fonden. 

Mariehamn, den 12 mars 1957. 

På finansutskottets vägnar: 

) 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 

Elis Andersson samt ledamöterna Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Hägg
blom. 


