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LAGUTSKOTTETS betänkande J.IT: o 5/-30 i anledning 

av landstingsmannen Gösta Söderlunds m.fl:s peti

tion angående åtgärd.er för förtydligande av § 23 

lagen om självstyrelse för Åland,' given den 6 maj 

1920. 

Landskapets inkomster och utgifter hava uppdelats å en ordinarie 

och en extra ordinarie inkomst- och utgiftsstat. Till den senare 

hava såsom inkomster hänförts de s.k. grundskattemedlen eller det 

påräknade vederlaget för desamma ävensom inkomsterna från statens 

under landskapets förvaltning ställda jor~egendomar 9 enär såväl 

grundskattemealen som inkomsterna från jordegenddomarna ansetts så

som landskapets enskilda medel, beträffande v~lkas ahvändning redo

visningsskyldighet icke föreligger. Frågan om landskapets ··rätt 

i förstnämnda avseende är numera löst. I det senare hänseendet 

råder åter meningsskiljakt.ighet mellan landstinget och landskaps

nämnden å den ena sidan samt Ålandsdelegationen å den andra 9 i dot 

att Ålandsdelegati6rien 9 dock icke enhälligt ansett berörda inkoms·

ter 9 i c1en mån de icke skäligen tagas i anEipråk för respektive jord

egendomars behöriga skötsel. böra observeras vid de periodiska:,. 

skatteutjämningarna. 

Då Alandsdelegationen till ifrågav2.rande spör smål intagit 

nämnda ståndpunkt, har delegationen givetvis ansett sig böra 

pröva skäli.ghe ten av de k<IBtnader, som l andska:p et nedlagt å jord

egendomarna-, eller med andraord sättet att förvalta desamma. 

För så vitt utskottet riktigt uppfattat petitionensi·syftemål 

avse:c densamma 9 icke blott godkännande av sättet för meranämnda in

komsters bokförande 9 utan även förv erkligandet av landskapets rätt 

till desamma . 

Enligt § 23 i lagen om självstyrelse för Åland tillkommer land

skapet nyttjanderätten till ifrågavarande j ordegendon:ar. Närma:.L e 

föreskrift er angående utövande av denna förvaltning har utfär dats 

genom förordning den 20 september 1923. Enligt sagda förordning 

skola de däl' i nämnda j ordegendomarna, som av landskapet tillträtts 

den 1 januari 1924, förva ltas på villkor, som av förordningen 

närmare angivas. Dessa villkorföreskriva intet beträ ffande användingen 

av inkomsterna från jordegendomarna, än mindre om nettoavkastningens 

disponerande. Ej heller kan från dem utläsas någon redovisningssky.1-

dighet för influtna medel. Land skapet fi.ligger enligt desamma Endast 

att behörigen hävda och sköta lägenheterna med hänsyn till de 
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änc1amål 9 för vilka de av lan&31.8.pet nyttjas, vid äventyr av er

sättningsskylidghet· för vanhävd . Härtill kommer landskapet, 

om j ordegendom återgår till statsverket 9 skall e:chål1a ersättning 

för å densamma verkstälJda nyodlingar 9 j ordförbättringar rn. m. 

Med hänsyn till förenämnda ·.'rättigheters och skyldigheters 

allmänna tur anser utskottet 9 att landsk.'.l9et böJ.:> hava rätt att ut c::..n 

intrång bestämrra om sättet för jordegendomc.=c nas förval tni:ng samt 

att landskapet utan redov:i;sningsskyldighet bör få disponeTa 

avkastnihgen från j ordegendomarna, icke Uott dGn del, sorn för läger"

hete:r.·:nas skiötsel tages i anspråk 1 utan även över sko·t;tet. Det sarnr.Jc., 

måste mses gälla om c:.r d~ittning som vid avt::ädand e av j ordeg en-· 

domar skall tillfalla landskapet. 

Då landskapet emellertid , icke komtoi t i. åtnjutande av clem~a · rätt 

måste de åtgärder vidtagas för förverkligandet av d ensamma. Ut 

skottet får därför för landstinget vörd.eamrnast föTeslå. 

att landstinget med god:kännanc1e av petitionäre~:::n::i.s 

hemställan ville uppdraga åt Jands~.capsnärnnden att 

till detta .land.stings höstsession inkomma med 

mo-ci verat föJ:> slag, an tingen till ändring elle:i:· i öf

klaring av § 23 i s.jälvsty:celse1agen eller ti 11 andra 

2.tgä.rder, som avse förverkligandot av landskapets 

r ät·c att utan ::i:'edovisningsskyla,ighet använda in-· 

komsterna från staterw j orc1egenc1ornar. 

Mari ehamn den 26 f eoruari -19 30 o 

På l c:t gutskot·cets vägna r: 

Torsten R.of;hber g 

Axel Kuff schinoff 

Uti ärenclets behandling hava d8l tagit lanclstingsmännen: Roth-

berg, Rosenblad, J ohn:nnes Eriksson, August Nordlund och Viktor 

Strandfält. 


