
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om 
bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer. 

Gällande landskapslag om bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer har 
rit i kraft sedan den 1 januari 1962. Under denna tid har bostads

'"rhållandena förbättrats betydligt för de två- och flerbarnsfamiljer, 

lka beviljats bostadsbidrag enligt lagen. Bostadsbidraget uppgick i 

åndskapet under år 1969 till 85.987 mark, under 1970 till 75.945 mark 
h under 1971 till 88.421 mark. 
Det har dock ansetts som en brist, att enbarnsfamiljer med små in

mster blivit ställda utanför lagens tillämpningsområde, även om 
kostnader det första barnet förorsakar familjen är förhållandevis 

örre än de kostnader som följande barn medför. 
Genom lagen den 17 december 1971 om ändring av lagen angående 

stadsbidrag för .:familjer med barn (FFS 921/71) har motsvarande lag 
riket ändrats så, att det från den 1 april 1972 är möjligt att 
ilja bostadsbidrag även åt familjer med endast ett barn. Samtidigt 
lagen ändrats så, att innehav av lägenhet om ett rum och kök eller 

tsvarande utrymme berättigar till bostadsbidrag. 
Enligt gällande lydelse av 4 § förutsättes, att lägenhetens areal 

ke får vara mindre än 45 m2 och icke större än 120 m2 • Dessa 
tämmelser angående bostadens storlek har i praktiken varit svåra 

t tillämpa, särskilt som lägenhets yta kan beräknas på olika sätt. 
ssutom uppstår lätt orättvisa.resultat då det gäller gränsfall. 
are uppställes i 4 § 2 mom. vissa allmänna krav på: lägenheten, 
att bostadbidrag skall kunna beviljas. På grund härav föreslås 

bestämmelserna om lägenhetsarealen skulle utgå ur 1 mom. 
I fråga om 5 §, vari stadgas om boendetätheten, föreslås en sådan 
ing, att däri ingående undantagsstadganden om bostadens golvyta 
le utgå. Lagens målsättning skulle fortfarande vara, att invånar
let icke får överstiga två personer per rum, varvid köket räknas 

Dock skulle invånarantalet i lägenhet; som till utrymmet 
svarar ett eller två rum och kök, få vara två personer per rum, och 

lägenhet, som omfattar minst fem rum, t.o.m. flera än två personer 
:rum. 

Enligt lagens 6 § 1 mom. beviljas bostadsbidrag till nedsatt, 
lt eller förhöjt belopp, och utbetalas, beroende av antalet barn 

skall försörjas och familjens inkomster samt antalet rum i bostaden, 
ett belopp som varierar mellan 20 och 70 % av den hyra och de upp-
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ärmningskostnader för lägenheten som godkänns av landskapsstyrelsen. 
stärnmelser om hur bidraget skall beräknas har i paragrafens 2 mom. 

~ngivits i tabell enligt rikets förordning den 4 februari 1972 om 
ändring av förordningen angående bostadsbidrag för familjer med 
harn (FFS 136/72). Då familjer med ett barn enligt lagförsllget skall 
Jrunna beviljas bostadsbidrag, föreslås ett härav föranlett tillägg 

till 3 mom. 
Enligt lagens 8 § 2 mom. kan bostadsbidrag förvägras, om familj 

fortgående får sin huvudsakliga utkomst i form av socialhjälp. Då 
detta stadgande ställer hinder för höjande av sådana familjers boende
nivå och då stadgandets tolkning även eljest visat sig vara svår, 
föreslås att stadgandet strykes såsom också skett i riket. 

Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om bostadsbidrag för flerbarns

familj er. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 §, 3 § 1 mom., 
4 § 1 mom. :i 5 och 6 § §, 8 § 2 och 3 mom. ·samt rubriken i landskaps la

gen den 4 juli 1962 om bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (37/62), 
3 § sådan den lyder i landskapslagen den 6 april 1971 (11/71), 

fogas till 8 § ett nytt 4 mom. såsom följer: 

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

om bostadsbidrag. 

1 §. 

För att trygga boendemöjligheterna för barnfamiljer så att boende
kostnaderna icke överstiga en såsom skälig befunnen del av familjens 
inkomster, beviljas i hyreslägenheter boende barnfamiljer bostadsbidrag 

landskapets ordinarie medel i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

3 §. 
Som barnfamilj avses i denna lag familj, som har minst ett till 

samma hushåll hörande barn att försörja. Till barn som skall försörjas 
hänföres även fosterbarn, för vilket familjen varaktigt sörjer. Som 
barn, som sl·rn.11 försörjas, betraktas barn under 16 år så ock barn som 
fyllt 16 men icke 20 år och som fortsätter sin skolgång eller sina 

eller arbetsoförmöget barn. 
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4 §. 
Bostadsbidrag beviljas familj, till vars hushåll hörande personer 

ensamma för sig förfoga över en lägenhet, som omfattar minst ett rum 

och kök eller motsvarande utrymme. 

5 §. 

286 

Antalet i lägenheten boende bör vara mindre än två personer per rum 

varvid köket räknas som rum. I lägenhet, som till utrymmet motsvarar 

ett rum och kök eller två rum och kök, får invånarantalet likväl va

ra två personer per rum. I lägenhet, som omattar minst fem rum, må 

antalet boende även överstiga två personer per rum. 

6 §. 
Bostadsbidragets belopp är, beroende av antalet barn som skall 

försörjas och familjens inkomster samt antalet rum i bostaden, 15-70 

procent av den hyra och de uppvärmningskostnader för lägenheten 

som godkänts av landskapsstyrelsen. 

Procentsatsen för bostadsbidraget beräknas enligt följande: 

Antalet rum Antalet barn Nedsatt bi- Bidrag till Förhöjt 
i bostaden, som skall drag normalt be- bidrag 
köket med- försörjas % lopp % 
räknat % 

1 ........ 1 15 20 25 

2-3 • • • 0 • • 1 15 20 25 

2-4 20 30 40 

4 •••••• 0 • 1 15 20 25 

" 2 20 30 40 . . . . . . . . 
Il 3-6 35 45 55 ••••• 0 •• 

5 • • • 0 • • .. • 1 15 20 25 
Il 2 20 30 40 0 e 0 • D 0 0 0 

Il 3 35 45 55 • 0 •• ·• ••• 

" 4 eller 45 55 65 • 0 • • • • • • 

flera 

6 eller 
flera 1 15 20 25 

" 2 20 30 40 •• 0 ••• 0 • 

" 3 35 45 55 • • • • o e • e 

" 

I 
4 45 55 65 . . . . . . . . 

Il 
5 eller 50 60 70 ........ 
flera 

I 
, I 
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Bostadsbidraget skall erläggas avrundat till närmast lägre mark-

belopp· 
8 §. 

Bostadsbidrag må förvägras eller sänkas, om familjens boendekost

nader uppenbart äro ringa eller ifall någon annan omständighet ute

sluter eller minskar behovet av bidrag. 
På väsentligen felaktiga grunder erlagt bostadsbidrag må bestämmas 

att helt eller delvis återbe talas , eller må, om erläggandet av bostads

bidrag fortgår, avdragas från bidragsbelopp som erlägges senare. 

Kan på felaktiga grunder erlagt bostadsbidxag icke återindrivas 

på sätt i 2 mom. stadgas, må l änsstyrelsen på framställning av kommu

nen ålägga den som lyft bostadsbidrag att återbetala detta bidrag 

tilL.landskapsstyrels en. 

Denna lag tillämpas från den 1 april 1972 . 
Famil j, som mellan den 1 oktober 1971 och den 1 apri l 1972 erhål

lit bostadsbidrag "eller som inlämnat ansökan under sagda tid och SOILJ 

enli gt c1en ti di gCLre l agen skulle haft rätt ti 11 bo st adsbidrag men som 

enligt denna l ag icke skulle erhålla bos tadsbidrag eller skulle erhål

la sådant till et t mindre belopp, beviljas alltjäot bostadsbidrag i 

enlighet med tidigare stadganden så l änge familjen bor i samma lägen

het, likvä l högst till det belopp, vartill bost·adsbidraget senast 

uppgått, eller till det belopp som på grund av ansökan skulle ha kun
nat beviljas. 

Mariehamn, den 17 mars 1972. 

På rels ens vägnar: 

Lantråd 

n. 

I 1 

I 

11 


