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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 

8/1965 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om lantbrukets grund 

kredit. (m 27 /1965). 
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet• som hört lagberedningssek

reteraren Rolf Sundman, behandlat ärendet och får vördsamt anföra föl

jande. 
:Det har kunnat konstateras, att de medel, som för jorddispositions

ändamål upptagits i budgeten också för landskapets del varit otillräck

liga, då det visat sig under de senaste åren att ansökningarna om lån 

vida överstigit de medel som stått till buds för ändamålet. Införandet 

av ifrågavarande jorddispositionslån kompletterande kreditgivning kan 

därför hälsas med tillfredsställelse. 
Beträffande syftemålen med de lån, som kunna beviljas i grundkredit 

kan nämnas, att till grund härför legat låneformerna enligt jorddisposi 
tionslagen. En vikt.·ig avvikelse utgör dock, att grundkredi t kan bevil

jas för finansiering av förvärv av lägenhet, lägenhetsdel m.m. även i 

det fall, att mottagaren är en av flera personer, vilka skulle ha ärvt 

överlåtaren, om arvet hade fallit vid tiden för överlåtelsen. Detta in

nebär t.ex. att grundkredit bör kunna beviljas för den köpeskilling, 

som enligt köpebrev erlägges till köparens föräldrar. 

Förfarandet vid beviljandet av jorddispos itionslån går i huvudsak 

ut på1 att lånesökanden vänder sig till någon av penninginrättningarna 

för erhållande av löfte om förmedling. Därefter uppgör i de flesta . fall 

penninginrättningen låneansökan och översänder ansökningshandlingarna 

till vederbörande kolonisationsnämnd, som jämte eget utlåtande till

ställer dem landskapsstyrelsen. Sedan landskapsstyrelsen fattat sitt 
beslut i ärendet meddelas därom såväl kolonisationsnämnden som penning
inrättningen. 

Ehuru lån enligt lagförslagets 9 § beviljas av penninginrättningen 

Och därtill endast erfordras landskapsstyrelsens bifall, anser utskot
tet1 att vederbörande kolonisationsnämnd, i likhet med vad som är fal

let med jorddispositionslånen bör höras, detta med hänsyn till att den 
:person- ocbn lokalkännedom, som nämnden besitter, är av särskild betydel

se för ärendets behandling. Visserligen har landskapsstyrelsen möjlighet 

att höra kolonisationsnämnden oaktat uttryckligt stadgande därom icke 
intagits i lagen, men utskottet anser detta utlätande dock vara så vik

tigt vid bedömandet av låntagarens förutsättningar för erhållande av 
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lån , att ut skottet infört ett uttryckligt stadgande därom. 

Vad sedan angår i 13 § 2 mom. ingående bestämmelse om rätt för 

landskapsstyrelsen att bemyndiga personer att av kreditanstalt erhålla 

nödiga kreditupplysningar, har lagberedningssekreteraren Sundman fram

hållit , att ett sådant bemyndigande är avsett för kolonisationsinspek

tören . Dock har landskapsstyrelsen ansett det vara motiverat att vid 

något speciellt fall kunna bemyndiga annan därtill lämpad person. 

Sålunda finner utskottet, med omfattande av framställningens moti

vering , det i framställningen ingående lagförslaget till sitt huvudsak

liga innehåll ändamålsenligt, varför utskottet vördsamt föreslår 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om lantbrukets grundkredit . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1-8 §§ . 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) . 

9 §. 
Lån beviljas av andelskassa, sparbank eller i banklagen den 17 mars 

1933 (FFS 87/33) avsedd affärsbank sedan land skapsstyrelsen , efter att 

hava införskaffat vederbörande kolonisationsnämnds utlåtande, givi~itt 
~ 

bifall därtill. 
10-16 §§. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn, den 19 november 1965. 

På lag- och ekonomiutskottets 

,/tlfUc Jvn Jl.J 
Valter Nordas 

vägnar : 

ordförande . 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet : ordföranden Valter Nordas, v iceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Lind str öm och 

Bertel Söderlund . 


