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STORA UT SKOTTETS betänkande m 24/1963 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskaps lag om kolonisat ionsnämnder. (Ng 

25/1963). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 14/1963, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat- omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med 

följande ändringar oqh tiilägg i 

..1-J.i I samband med oerandlingen ~V den under föregående l~ndstings

sessior antagna men seqe::rmera förfal~na landskapslagen i ämnet uppstod 

fråga därom, huruvida det ivore erforderligt att stadga om ersättare 

även för kolonisationsnämnds ordförande. Stora utskottet har i likhet 

med sitt tidigare ställningstagande i frågan icke ansett det vara av 

behovet påkallat att för kolonisationsnämnds ordförande skulle väljas 

ersättare, vilket ställningstagande även konkludentiskt kan utläsas ur 

landskapsstyrelsens framställning och lagutskottets betänkande. 

Vad sedan paragrafens konstruktionella uppbyggnad beträffar synes 

sakligheten fordra att en åtskillnad göres mellan dels fastställandet 

av kolonisationsnämndens sammansättning och dels huru dess medlemmar 

skola väljas. Enär konsekvensen härav fordrar ett uttalande om före

fintligheten av jämväl ersättare vid bestämmandet av nämndens samman

sättning, har stora utskottet funnit det påkallat att föreslå paragra

fens antagande i den lydelse den hade i den av Landstinget tidigare an

tagna landskapslagen. 

~ Jämlikt första momentet är avsikten den att två eller f lere 

kommuner skola kunna anställa en gemensam kolonisationsinstruktör. Då 

uttrycket "Kommunerna må" i början av andra meningen i momentet icke 

helt överensstämmer med det åsyftade, har stora utskottet för u ndvikan

de av framtida tolkningssvårigheter iklätt uttrycket obestämd ordform. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet f örty vörd

samt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

sålydande: 

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

om kolonisationsnämnder. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 



-2-

1-3 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

4 §. 
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Kolonisationsnämnden best å r av ordförande och fyra '.J_edawöter samt 

personliga ersättare för envar ledamot. 

Nämndens ordförande och ledamöter samt ersättare väljas av k ommunens 

fullmäktige för tre år i sänder .• Nämnden utser f ör samma t .id inom sig 

en viceordförande. 

5 .... 8 §§. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

9 §. 
Kommun må kolonis.ationsnämnden till bi träde anställa en kolonisa

tionsinstruktör, vars anställning må hava karaktär av antingen huvud

eller bisyssla, Kommuner må, såvitt de därom överenskomma , anställa ge -

mensam kolonisations~nstruktör. 

Kolonisationsinstruktör bör hava genomgått lantmannainstitut eller 

motsvarande lantbruksundervisningsanstalt eller ock häva avlagt någon 

högre lantbruksexamen. 

Med landskapsstyrelsens tillstånd må till kolonisationsinstruktör, 

som handhar sin befattning såsom bisyssla1 antagas person, som icke 

uppfyller i 2 mom. nämnda kompetensfordringar, om han i övrigt prövas 

äga för handhavandet av kolonisationsinstruktörens åligganden erforder
lig skicklighet och förmåga. 

10-14 §§ . 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn den 27 november 1963. 
På stora utskottets vägnar: 

Johansson 

o dförande. 

./. --..... 
Rask 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 
G~deon M~ttsson, ledamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg~ Uno Förbom; · 
Sigurd p nielsson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kalman och 
August Oström. 


