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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande Ng 

1/1953 över landskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
skapslag om bosättningslån i landskapet Åland. 

Angående förenämnda framställning• varöver landstinget inbegärt lag
och ekonomiutskottets utlåtande, får utskottet för landstinget vördsamt 
framhålla följande. 
~ Vid aandläggningen av ärendet har utskottet, sedan ett prejudi

kat numera statuerats i landskapslagen angående landskapet Ålands koloni
sationskassa, utgått ifrån att det icke faller utanför landstingets behö
righet att i detta lagförslag införa åländsk hembygdsrätt såsom en föru_t
sättning för erhållande av bosättningslån. På grund härav och då det ur 
åländsk synpunkt vore önskvärt att sagda förutsättning intages i lagen 
har utskottet infört densamma. I konformitet härmed har även bestämmelsen 
om försäkran ändrats så att den bör avg1vas därom att sökandena förbliva 
bosatta på Åland. 

Ordet "avlämnas" i § 2 mom. 2 har utbytts mot ordet "inlämnas". 
· .å..2.!. Då prövningen av frågan huruvida särskild orsak finnes för att 

landskapsstyrelsen skall kunna bevilja anstånd med amorterings erläggande 
enligt utskottets förmenande bör ankomma på landskapsstyrelsen; har ut
skottet ändrat slutet av § 5 mom. 3 sålunda att någon osäkerhet därom 
icke torde kunna inträffa. 

§..M. Pä grund av ovan föreslagna ändring i § 2 har utskottet i § 14 
intagit en bestämmelse däromt att till ansökan bör fogas även intyg över 
att mannen åtnjuter åländsk hembygdsrätt. 

§ 15. l moment 1 har ordet "skall" på ett ställe utbytts mot "skola", 
ändringen är av redaktionell natur. 

Moment 2 av samma paragraf börjar enligt landskapsstyrelsens förslagj 
"Hava i l och 2 mom. nämnda handlingo.r - -" Detta torde bero på ett rent 
förbiseende och har orden 11 och 2" s-cruki ts av utskottet. 

l övrigt omfattar utskottet lagförslaget, varför utskottet föresl~ 
att landstinget ville godkänna lagförslaget 

dock sålunda att § 2 mom. 1 och 2; § 5 mom. 3 
samt §§ 14 och 15 erhålla följande lydelsert 

2 §. 
Mom. l. Förutsättning för beviljande av bosättningslån är1 

1) att bägge lånesökandena åtnju,ta åJ,i!ndsk; hembygdsrät,t eller att 
kvinnan genom äktenskapet förvärvar sådan rätt och att de a~giva försäk
ran om, att de ärna förbliva bosatta Eå Åland1 

2) att mannen och kvinnan icke vid inlämnande av iansökan om lån eller, 
då lån sökes efter vigseln, vid äktenskapets ingående fyllt 30 år; 
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3) att länesökandena ej hava tillräckliga tillgångar för grundande av 

eget hemf 

4) att lysning avkunnats för lånesökåndena; samt 

5) att lånesökandenas personliga egenskaper åro sådana,1 att deras eko. 

nomiska understödjande f9r i l § nämnt ändamål ur samhället-s synpunkt 

är äqdamålsenligt. 

Mom.. 2 •. Låneansi5kan skall inlämnas senast inom förloppet av sex månact1 • ----
efter vigseln. 

5 §. 
Mom. J• Med betalningen av amorteringarna kan landskapsstyrelsen på 

•.·. 

· ansökan bevilja anstånd,. därest landskaJ?S_~tyr_e-l;sen prövar särskild orsak 

därtill föreligga. 

14 §~ 

Ansökan om bos~ttningslån skall, undertecknad av de trolovade eller 

makarna, ställ~s till 1andskapsstyrelsen, 

Till låneansökan skall fogas ~ 

1) av kyrkoherdeämbetet, församlingsledare eller föreståndare, förare 

av civilregister eller annan registermyndighet utf~rdat intyg, varav 

framgår vardera sökandens fullständiga namn, födelsetid och -ort. ; boning1 
. ~ . _... . . 

ort, civilst~nd och ;medborgarskap, samt när lysning; avkunnats eller äkte1 
skap ·ingåtts;: · "· 

2) a~ ~ två , kärida oc_~ tro.värdiga personer um:lerteckna t intyg över sökan· 

denas omtäriksamhet i ekonomiska angeiägenhe.ter samt över deras övriga på 

beviljande 'av· +ån inverkande personliga egenskaper _ävensomi däröver ; huru· 

vidä sökande_na själva hava tillräckli:;a medel för at-t; grunda ett hemJ 

3) ·intig över 'ått mannen åtnjuter ålä~dsk hembygdsrättt samt 
4} ~nnan nödig . ~efunnen utredning .. · '. ' " . 

J.5 §• 
Innan bosättningslån utbetalas, · sk~la sökandena till socialnämnden 3·n· 

!!:a~?!~::.~:~~s~;~8·:f :~:::1::::.~~:~;~~f :~~/ ä:::::na=:~1::t u::a 
översändes t11i aandskapsstyrelsen •.. l?t\da sökandena skola underskriva s 

? 

sedeln, i vilken de förbiqda sig att ansvara solidariskt . för lånet~ Till 
det . exemp"iar·,· $C?;n · · ö·~~~sänct3s tili 'iar~d-slcå~sst;relsen, . skola sökandena . fo~ 
av gårdsägare ~ller di sponent eller två andra trovärdiga personer givet 

. . ' . s 

intyg ·över-- ~tt d~- förfoga Över bostad äv:ensom intyg över att de försäkrat 
sitt bostadslÖsö~e ·fö; 'minst · ei.t iån.·~be-foppet n{~t~:Varan.de belopp. 

Ifuva ':i~ T ·.·( ut~s.i,ut~=i;ng~ ~'o:n~~ -nä~~da: _ h~ndli~~ar~ . ~ek~ _. lnlä~a ts t ·111 so

cialrtämncien i ;nom tre månader .efter' <fet att någorid,era' s!_Ö.kanci'e~- erhöll med· 

delande .om att. lå-~ - bevilj··~.-ts ·~·. är :-räit-en å:tt' erM."iia.·: lån".'.:i.-Or-V~rkaiJ.· t . så-fran 

.... 1.: 
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ick e landskapsstyrelsen på framlagda v"ägande skäl annorlunda besluter. 

Mariehamn den 9 mars 1953. 
På 

lag;~5~-ts- ~ägnar1 
----~P Bertello 

i~~-' ---- -Th:-- Eriksson .. 

Närvarande i utskottet& V.L. Bertell, ordförande, Albin Johansson, 

Nils Karlsson, August Lindblom och Ferdi Sjöstrand~ 
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