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STORA UTSKOTTETS betänkande l~g 27/l952 över 
landskapsst_yrelsens framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag angå
ende landskapet Ålands kolonisationskassao 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag ... och ekonomiutskottets 
betänkande N~ 11/1952, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande,, 

Lag- och ekonomiutskottet har i sitt betänl(ande framhållit beträffand1 
aet vid remissdebatten gjorda förslaget om sådan ändring av 1 § 2 mom~, I 
att i första momentet nämnd kredit skulle beviljas endast personer med I 
åländsk hembygdsrätt, att ett sådant stadgande icke stode i överensstäm
melse med de i självstyrelselagen utstakade rättsprinciperna och sålunda 
ur behörighetssyripunkt kunde påkalla erinran från statsmaktens sida samt 
att en sådan bestämmelse kunde medföra, att de med stöd av den nu ifråga 
varande lagen utgivna kolonisationsmedlen skulle vid den skattefinan~· 

siella utjämningen ställas i sin helliat utom kolumn. På grund härav har 
stora utskottet, där förenämnda f9rslag också väckts, aktat nödigt in
fordra utlåtanden av sakkunniga personer angående berörda omständigheter 
I samtliga dessa sakkunnigutlåtanden framhålles, att då landstinget till 
komm.er att stifta lag om kolonisationsverksamhet samt oill. bosättningslån; 
det även äger rätt att fastställa villkor för utgivande av de lån lagför~ 
slaget förutsätter och att intet hinder ur behörighetssynpunkt föref in
nes, att ovannämnda stadgande intages i det föreliggande lagförslaget. 
Då det enligt stora utskottets åsikt vore av stor vikt för bevarande av 
den åländska jorden i åländska hånder att infö:ra det ifrågasatta stadgan 
det i lagförslaget, och då detta enligt den utredning, ·som -införskaffats, 
kan göras, föreslår utskottet, att 1 § 2 mome ändras i överensstämmelse 
med ovannämnda !örslag. 

I övrigt har stora utskottet icke haft nåaot att anmärka mot lag- och 
ekonomiutskottets betänkande och l agförslag och får därför vördsamt fö-
reslå, 

att landstinget ville antaga lagförslaget i 
I 

den lydelse lag- och ekonomiutskottet föreslagit, 
dock sålunda att 1 § 2 m·om, erhåller följande 

. lydeise: 
l , §· :niom.::' 2. 

I 1 mom. nämnd kredit kan beviljas personer med .åländsk hembygdsrätt, 
vilka livnära sig helt och hållet eller huvudsakligen med kroppsarbete 
eller äro i ekonomiskt avseende med dem likställda ·och vilka önska er
hålla sin utkomst eller jäillte bostad en del av sin utkomst ur jorden. 
Ävenså kan i dylika fall kredit beviljas sådana icke åländsk hembN;gdsrätt 

åtnjutande finska medborgare , som i s i n ägo bekommit fastighet, vilken 



-:
icke blir föremål täJ:" l~snihgsrätt. 

Mariehamn den 29 november 1952• 
På stora uts::itottets- vägnar i 
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~alter Johansson 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Holmqvist, viceordföra 
Gunnar Holmberg, ledamöterna Gunhild Berglund, Filip Eklöw, Anton 
man, Trygve Johansson, Helge Klingberg, Bertel Söderlund och Wilhe 
Wii~n samt suppleanten Jan Erik Eriksson. 


