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STORA. UTSKOTTETS betänkande N2 6/1963 med anledning av landskapsstyrelsens framställning till

m 6/1963.

Ålands landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om disposition av jord (N28/1963).

Landstinget, som i ärendet fått mottaga

m 3/1963,

har däröver inbegärt stora

l~gutskottets

•
utskottets

betänkande

utlåtande.

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta
det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med
följande ändringar.
I början av 65 och 66

I

I

§§

i framställningen talas om "jord eller kre- ·

dit", medan motsvarande uttryck i såväl sagda paragrafers nuvarande lydelse som i den ändrade och tidigare rikslagstiftningen återgives med
"jord och kredit". Då den nu föreslagna lagändringen icke berör detta
förhållande, har stora utskottet för konformitetens bevarande i landskapslagen,

jämväl då i förhållande till rikslagsstiftningen, funnit

det motiverat att allt fort bibehålla uttrycksformen "jord och kredit",
vilken även i sakligt hänseende är riktig.
Med hänvisning till det ovananförda f å r stora utskottet förty vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget
sålydande:

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om disposition av jord.

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 46, 62, 6j, 64, 65,

66, 67 och 68 §§ landskapslagen den 23 april 1959 om disposition av
· jord (9/59), 62 och 65 §§ sådana de lyda i landskapslagen den 12 april
1962 (14/62) såsom följer:
46 ~(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

62-64

§§.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

65 § ,
Sådan mottagare av jord och kredit, som har att försörja minst två
barn under sexton år, må ifråga om betalningen av i 63 § nämnda lägenhets eller områdes försäljningspris, andels och förmåns pris samt _j9rdinköps-, röjnings-, grundförbättrings-, syskonandels-, väg-, bostad.s -,
byggnads- och tilläggslån beviljas lättnad enligt vad därom särskilt

-2stadgas. Lättnad må beviljas även i det fall, att flera personer gemensamt tilldelats jord och kredit under förutsättning, att min s t två av
mottagarna av jorden och krediten äro under sexton år. Lättnad må dock
icke beviljas vid betalning av för ink öp av område för · samfälld betesmark använt jordinköpslån.
Mottagare av jord och kredit må i fråga om betalningen av i 1 mom.
avsett pris och lån beviljas lättnader även för lindrande av svårigheter,
som uppkommit av orsaker, vilka icke berott på honom, därest han till
följd av sin ekonomiska ställning bör anses vara i nödvändigt behov av
sådan lättnad

ochn svårigheterna icke i tillräcklig omfattning kunna

lindras genom beviljande av i 66 ~ avsedda uppskovsår. Lättnad i fråga
om erläggande av till betalning förfallande avkortningar och ränta eller
bådadera skall beviljas under högst fem år i sänder och sammanlagt under högst tio år. I 66 § avsett uppskov och i detta moment avsedd lättnad må icke beviljas sammanlagt för längre tid än för femton år.
Har samfällt betesområde, för vars anläggande såsom kulturbete lån
beviljats, försatts i bättre skick än medelnivån på orten, må högst en
fjärdedel av lånebeloppet lämnas oindriven hos låntagaren.
66

§.

Mottagare av jord och kredit må med beaktande av för främjandet av
användningen av kolonisationslägenhet, bostadstomt eller samfällt betesområde nödiga torrläggnings-,

jordförbättrings-, skogsförbättrings-

och andra grundförbättringsarbetens samt röjnings- och byggnadsarbetens
utförande, s å ock med beaktande av lindrandet av svårigheter, som uppkommit av orsaker, vilka icke berott på lägenhets eller områdes innehavare, beviljas uppskov med erläggandet av avkortningar eller räntor eller bådadera på i 63 § 1 och 2 mom. avsedda pris och lån för högst fem
år i sänder, sammanlagt likväl för högst femton år. I fråga om bostadslån må uppskov likväl icke beviljas för sammanlagt längre tid än för
tio år samt i fråga om lån, som beviljats för anskaffande av lösöre;
för anläggande av kulturbete samt för elektrifiering, icke för längre
tid än för fem år.
För den tid, för vilken uppskov beviljats med erläggande av ränta,
uppbäres ingen ränta.
Då skäl därtill befinnes föreligga, må i 1 mom. av s ett uppskov beviljas på vissa villkor. Därest det visar sig nödvändigt, må beviljat
uppskov återkallas. Om beviljande och å terkallande av uppskov besluter
landskapsstyrelsen.
67-68

§§.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
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-3Slutstadgandet.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
Mariehamn den 13 mars 1963 .
På stora utskottets vägnar:
/

Johansson

/

ordförande.

../.

' .~ ,

Erik Rask

ekreterare.
Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden Gideon Mattsson, ledamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg, Uno Förbom, Sigurd Danielsson, Gustav-Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kalman
och ~ugust Öström.
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