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LAG- ·qoh EKONOMIUTSKOTTETS betänka nere , 1~°' 

l4/l953 över landskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
skapslag angående temporär reglering av sär
skilda l andskapet Ålands uda:e:s:söd och andra f ö,r. 

pliktelser (m 25/1953) . 
Alldenstund den i lagframställningen åberopade rikslagens öde ännu 

icke slutligt avgjor ts finner · utskottet det icke föreligga skäl att 
på grund av vissa redan fattade besiu~ i riksdagen göra ändringar i 
landskapsstyrelse~s framställning , synnerligast som framställningen 
endast hänvisar till antagen rikslag och icke till regeringens pro ... 
position och förty är sä smidigt uppgjord, som förhållandena blott 

medge ,. 
Det i remissdebatten uttalade förslaget att i l agen skulle intagas 

ett stadgande därom, att inskränkande bestämmelser visavi bosättnings
lån icke skulle träda i kraft i landskapet , enär L1ncl slrnpets innebyg
gare skulle gått miste om rätt till posättningslån p8. den grund, att 
landskaps lagen om bosättningslån antogs först dryg-'~ 1 1/2 är efter det 
nya självstyrelselagen trätt i kraft f kan utskottet icke heller om
fatta. Dels är nämnda uttalande missvisande såtillvida, e.tt landska
pets inbyggare icke under nämnda l 1/2 år varit utestängda från möj
ligheterna att erhålla bosättningslån eftersom en ilivergångsbest~mmelse 
i nya självstyrelselagen fastslår att rikets lag om bosättningslån 
varit gällande jämväl för landskapets inbyggare under ifrågavarande 
l 1/2 år. Dels bör, enligt utskottets förmenande, avseende fästas även 
därvid , att de temporära l agerna i:iro dikterade av r c'\. dande svåra 
finansieringsläge, varför sålunda toex~ ett uppskjutande av inskränk
ningarna till en senare period för Ålands vidkommande icke skulle för
bättra det tillfälligt svära läget. 

I ett avseende föreslår utskottet dock en ändring av mera formell 
natur i landskapsstyrelsens framställning , nämligen däri att utskottet 
anser det lämpligt fastslå att l andskapslagen icke skall gälla längre 
än till utgången av år 1956 , såframt icke landstinge ·~ genom lagstiftning 
annorlunda besluter. Härigenom minskas också möjligheter na till fel
tolkning visavi lagens tillämpningsområde. 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 

att l andstinget ville godkän11a l a.ndskapssty
relsens framställning, dock sålunda att ne dan
nämnda lagrum erhåller följ ande lydelse ~ 
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Denna l andskapslag skall tillämpas f r ån och med den dag, då i 1 § 
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nämnda rikslag trätt i kraft. S,ä,f,ramt landstinget i..s..ke ge11om la st 
nin annorlunda besluter s all dock denna la älla län re ·ä 

till utgånr-(en av år 1956. 
Mariehamn den 26 november 1953, 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar& 

_/$2bV~L·· ·-·· -- . 
· •• Bertell. 

Närvarande i utskottet: V.L. Bertell, ordförande, Al bin Johanss 
Nils Karlsson, Ferdi Sjöstrand och Georg Widemane 
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