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J 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s fram~ 

NQ 14/1949. ställning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag om stödjande och främjande med land

skapsmedel av boste.dsprodukti on~n i tätort uti lana .... 

11 skapet Åland. _ . 

Såsom i landskapsnämndens framställning W 13/1949 till Landstinget med 

förslag till landskapslag om bostadslån, -garantier och ... bidrag i landska

pet Åland framhölls godkände Riksdagen lagerna om stödjande ned statsme~ 

del av bottadsproduktionen 1 tätorter och om främjande av bostadsproduk

tionen i tätorter, vilka lagar utfärdades den 29 mnrs 1949. Regeringspro

positionen med förslag till dessa lo.gRr g rund8.de sig på betänkanden, av

givnEl av tvenne kommitt~er- i oktober 1948, Enligt dessa skulle med stats

medel bof!t8_dsproduktionen 8tnrl:i118 ocn för änr<Jm8Je t !'eserverR.s i stats ... 

budgeten medel för ett vart av åren 1950-1953, Enligt lagen om stödjande 

av bostadsproduktionen å tatorter skall för år 1950 beviljas minst 4.000 

miljoner mark samt för ett vart o..v åren 19-51-,, 1952 och 1953 minst 5•000 

miljoner mark. Dessutom skall för;__.åren 1949-1953 ytterlignre beviljas 

statsgarantier fqr högst i .ooo miljoner mark om E.rct. Genom lagen om främ ..... 

j~n!le R.V bostadsproduktionen i tätorter åter he.r inrättats ett or-gan den 
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övervakningen av hela den bostadsproduktionsverksnmhet, som grundar sig påi 

s .k. Arava-kommissionen, som hPr ti 11 uppgift att h8.ndhavo. Je dningen och 

den s,k, · bostadslånelngen och de här ovan nämnda lagarna. Genom stats

rå.dsbeslut av den 30 mars 1949 hava sedan verkställigh6tsföreskrifter gi

vits ~ngående lagen om främjande av bostadsproduktionenr 

I sin framställning NQ 13/1949 framhöll lnn-dskapsnämnden såsom sin å

sikt, att lagstiftningen om bostadslån m.m. tillkommer Lnndstinget. Samma 

åsikt har landskapsnämnden beträffande lagstif~ningen om stödjnnde och 

främjande av bostadsproduktionen •, Detta bör på Ålnnd ske nE d landskaps

m~del, och verkställigheten av åtgärder för bostadsproduktionens främjande 

handhaves av lnndskapets egna myndigheter,. Landskapsnämnden har därför 

uppgjort försl"'g ti11 l!lnn sl{"'pslqry _betr'if'_fpn_oe för berörda frågor. Riks

lagstiftningen bqr därvid tjän-:.t som gruna och förebild, och hqr de bägge 

rikslagarna sammanförts till en landskapsiag. De i riket upptagna ansla-

gen för åtödjande av bostadsprodu.ktionen hava i Sörslaget icke fixerats 

till något visst belopp, utan i 1 ~ har blott utsagts, att för vart och 

ett av åren 1950-1953 sknll i landskapets utgiftsstnt upptagas reservation;: 

rmsleg, som till proportionen och behovet av ökede bostäder mot-svara för 

S8.mmn äna8mål i riket beviljade .Rnslng. Det exakta behovet av bostäder k~m 

nämligen i detta nu ej fastslås. I Marieho..mn torde för närvarnnde ound 

gängligen behövas ung .. 60 bostäder·. Genom inflyttning och giftermål komme r 

under ifrågakomna år' detta ~intal säkerligen att för dubblo.s, Då stadens I 
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förorter i detta nu icke äro att betrakta som tätorter, men antagligen 

inom närmaste framtid komme att bliva det genom stt för desamma byggnads

ordning kommer att Bnta~~s, vArigenom . möjli~het uppstår ått för bostads

produktionen i dem bevilja bostarslån, -~gr0ntier och ...,,bidrag kommer an

talet av behövliga bostäder ytterligare att växa. Landskapsnämnden har 

räknat med ytterligare 100 bostäder. Totala behovet skulle således stiga 

till 220-250 bostäder under åren 1949-1953, eller 8 om man räknar JJBd i 

medeltal 2 rum och kök, inalles 750 rum. Med en medelkostnad av 200.000 

. m9rk per rum skulle totala kostnaden bliva 150 miljGner mark, Bostadslå

nen skola enligt förslaget utgå med 40 % eller 65 fo. Med ett medeltal av 

50 % skulle det behövliga anslaget för åren 1950~1953 stiga till ~5 mil~ 

joner mark. Till denna summa skulle ännu komma 5-10 miljoner för bostads- . 

bidrag, varför totalsumman av lån och bidrag skulle för hela perioden sti- 1 

ga till.80-85 miljoner mark. I .den årliga budgeten kunde då förslagsvis 

reservGras 20-?5 miljoner mark. Uti Fikslagen om stödjande av bostads

produktionen är upptaget ett årligt arislng om i.ooo miljoner för stats

g3rantier. I landskapsbudgeten borde enligt landskapsnämndens förmenande 

för motsvarande ändamål reserg6ras ett belopp om 5 miljon6r mark ~ ligen. 

Lagförslaget är helt kort. Av innehållet kan blott nämnas, ntt land

skapsnänmden ålagts Arava-kommissionens uppgifter i 18!ldskapet. Sig till 

biträde skulle lnndsk8psnämnden h2va rätt att tillsätta en kommission av 

SRkkunnig~, om1 s P. blevA r:>.V 1')AhOVPt p ål{!=! 11~ t. Närmnre mot i ve ring torde 
icke erfordras. 

Hän visande till förestående får land skapsnämnden vördsammast före lägga 

Landstinget till antagande nedanstående 

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

()r.i stöojenae 11ch :f'TMt~t:'!fl/le t11.ea lsnr'lskapsme'1e1 av bostadsproduktionen i 

tätort uti landskape~ Jland. 
I enlighet med .Äl11.nds li=>ndstings beslut stadgas. 

1 ~· 
Fqr att främja en för bostadsbristens avhjälpnnde nödvändig, socialt 

ändamålsenlig bostadsbyggnadsproduktion i tätort skall i 12ndskapets in

komst- och utgiftsstat för ett ve.rt av åren 1950, 1951, 1952 och 1953 upp

tagas reservationsanslag, som till proportionen och behovet av ökade bo

städer mot svara för samma ändamål i riket be vi lj ade ans lag. 

2 ~-
För i 1 . ~ nämnd bostadsproduktion kunna under åren 1949-1953 boviJ.j g s 

landskapsgarantier till belopp, som i proportion och med hänsyn till be-

hovet motsvara de i ri.kE>t för sagda ändamål beviljade g8ro.ntierna~ 

~ §. 
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Vad med tätort förstås, därotn stadgas i landskapslagen om bostadslån, 

~garantier och -bidrag. 

4 §. 
t.edningen av i denna lannskansla~ nämnr bostadsbyp;gnadsproduktion 

tillkommer landskapsnämnden, som sig till biträde äger rät; t att tillsätta 

en kommission av sakkunniga, om så befinnes av behovet påkallat, för be

redande av frågor härrörande till bostadsproduktionen och beviljande av i 

landskapslagen om bostadslån, -garantier och ~bidrag förutsatta lån, bi" 

drag och garantier. Arvode för medlemmarna i kommissionen fastställes av 

lana skapsnämnden. 

5 ~. 
Landskapsnämnden åligger för bostadsbyggnadsproduktionens stödjande och 

främjande särskilt att 

1) planera, leda och övervaka den med landskapsmedel understödda bo~ 

stadsbyggnadsverks amheten i tätort; 

2) inom ramen för beviljade medel draga försorg om beviljandet av 

landskapslån, -garantier och -bidrag samt andra nödigbef'unna finansiering~ 

åtgärder för tryggande och utvecklande av bostadsbyggnadsproduktionen i 

tå tort ; samt 

3) vidtaga övriga åt gärder för främjande av bostadsbyggnadsproduktio

nen,, för såvitt sådAnA åt12;ärder j_c_lrn ~nkomma på annA.n myndighet. 

6 ~. 
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Landskapsnämnden äger rätt att förordna innehavare av landskapsförvalt- I 
1 

ningen underlydande tjänst eller befattning s amt extraordin~rie befntt- [ 

ning h s ndhnva bestämda uppgifter, som hanföra sig till bostndsproduktiow 
nens stödjande eller främjande i t i3t ort. Likaså äger lruidsk f:lpsnämnden rätt 

ntt åläggn kommun, som beröres av ste.dgandenn i denna\lr.ndsk flpsl2g eller 

lqnoski::i pslqg;en om bostadslån, -gAr0.ntier och -bidrng, attt tillsätta nämn-

der och funktionärer, därwst de ttn är oundgänglig en påkallat, samt utfärda I 
nödiga föreskrift e r för s åd ane. nämnders och funktionärers åliggande n och 

verks amhet. Kostnaderna för nämndernas och funktionärorn as verksamhet er
lägga s av kommunen. 

7 §. 
Närm8.re anvisning ar 8ngående tillämpningen av dennajl andskr.pslag kunna 

utfärdas av l andsk~psnämnden. 

8 §. 
Denna l a ndskaps lag är gällande till utgången nv år 1953 • 

För utgifter, föranledda under år 1949 e.v åtgärder för bostndsp:r•od:_i_k ... 

tionens stödjande och främj 8nde sk811 särskilt anslag upptag a s i l andska -



pets i nkomst- och utgiftsstat f or förenämnda år. 

Mariehamn den 24 maj 1949. 

på landskapsnämndens vägnar: 

Lantr ful ~~..JU;.,, 
Viktor 8tr:n~~J;~: 
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Landskapssekreterare _I! Ä-u'-"~ 
Ch. Stormbom. 


