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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkaiiiie N~ 
12/1.953 över landskapsstyrelsens framställ
ning till Ålands landstinG med förslag till 
landskapslag om ändring av landskapslagen an-
gående byggnadsunderstöa, wlån och -premier för 
landsbygden i landskapet Aland, utfärdad den 

15 juli 1952. (N~ 31/1953). 
Utskottet har vid handläggningen av ifrågavarande framställning 

omfattat landskaps~tyrelsens ändringsförslag så att lagen komme att 
tillämpas även för Mariehamns randområden, för vilka fastställts i 
stadsplanelagstiftningen avsedda best_ämmelser, samt så att byggnads

tiden föriänges frän 2 till 3 år. 
I konfo~itet med bestämmelsen i bl.a. landskapslagen angående 

landskapet Ålands kolonisa tionskassa (3/53) föreslås dock av utskot-
tet att passusen i § 1 mom. l "som äro finska medborgare" ersättas 
med orden "som åtnjuta åländsk hembygdsrätt. 

Ytterligare anser utskottet att moment 3 i § 12 borde omstiliseras 
så att återfordrande av redan erlagt belopp av understöd, lån och 
premie i det fall, att arbetet icke slutföres inom utsatt tid eller 
att det vid granskning icke kunn2t godkännas, icke skulle vara kate-
goriskt. Det kan nämligen, enlicst utskottets mening, mycket väl före
komma fall, i synnerhet sådana som falla under bestä1mnelsen om att 
arbetet "vid granskning icke kunnat godkännas", där det vore uppenbart 
obilligt att återfordra åtminstone hela understödet, bidraget resp. lå

net. Dessutom anser utskottet e:rtt den kategoriska bestämmelsen om 
återfordring illa rimmar med bestämmelsen i § 16 där det bl .. a. säges 
att "då kolonisationsnämnden så bestämmer", har lån utan uppsägning 
förfallit till betalning om gäldenären underlåter .::1 t·t; i8.kttaga vad i 

12 § är föreskrivet. Av ovananf örda skäl föreslår utskottet att i § 12 

mom. 3 göres .ett tillägg som säger att beloppet återkräves "såframt 
landskapsstyrel.sen icke på synnerliga skäl annorlunda besluter". 
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Med hänvisning till det ovansagda före slår utskottet I' -
att landstinget ville besluta antaga det 

i fran1ställningen ingående lagförslaget så
lydande J 

L a n d s k a p s l a g 

om ändring av landskapslagen angående byggnadsunderstöd, -lån och 

-premier för landsbygden i landskapet Åland, utfärdad den 15 juli 1952. 
I enlighet med Ålands landstin&;s beslut stadgas, att 1 och 12 §§ r· I 

i landskapsl.agen den 15 juli 1952 c::.ngående byggnadsunderstöd, -län och 
-premier för landsbygden i landskapet Aland skola c; rhålla följande änd-
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rade lydelse s 
1 §. 

Understöd, lån och premie kunn.2 varje slag särskilt eller samtidigt 
beviljas till lantbruksarbetarbe:f olkningen hörande mindrebemedlade 
hantverkare och småbrukare, s amt andra med dem ekonomiskt likställda 
personer, som åtnjuta åländsk hemby_gdsrätt, för iståndsättande, för
bättrande, utvidgande och förnyande av dem tillhöriga, på landskommv_ns 
område belägna, ur hygienisk eller arbetseffektivitetssynpunkt otill
fredsställande bostadshus och därtill höran~e nödvändiga ekonomie-
och uthusbyggnader och anordningar. 

Likaså kan under stöd och premie beviljas för uppförande av nytt 
bostadshus och därtill hörande nödiga ekonomie- och uthusbyggnader 
samt anordningar. 

12 §. 
Understöd , lån och premie kan med kolonisationsnänmdens, i stöd 

av verkställd syn givna tillstånd lyftas i den mån arbetet fortskrider, 
likväl sålunda, att den sista raten erlägges först sedan landskaps
styrelsen godkänt arbetet. 

Byggnadsarbetet övervakas av kolonisationsnämnden. Arbetet bör vara 
slutfört inom tre år från det understödet, lånet ell8r premien bevil
jades, såframt icke landskapsstyrelsen på synnerliga skäl beviljar för
längd . -tid för arbetets utförande" 

Slutföres icke arbetet inom ut s r-.tt tid eller har det vid granskning 
icke kunnat godkännas, skc:.11 rea,-~ n erlagt belopp av. understöd, lån 

och premie å terf ordras, så.fr;am_t_ l c.1ndskapsstyrelsen icke på synnerliga 
skäl annorlunda besluter. 

Denna landskapslags 12 § kan tillämpas på tidiga~e före landskaps
lagens in-aftträdande beviljade byc;gnadsunderstöd, -lån och -premier~ 

Mariehamn den 26 november 1953. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

~}~~ 
V.L. Bertell. 

__ it~ 
Närvaran~e i utskottet& V.L. Bertell, 

Nils Karlsson, Ferdi Sjöstrand och Georg 

\Cei~~ J9t:anssen. 
df .. d - Alb .llil.li,...- U•-,. or oran e, in Johansson, 

Wideman. 
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