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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTI'ETS BETANKANDE nr 12/ 

1983-84 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med fHrslag 

t i 11 landsbpslag angL\endc iinJring av Land

skapslagen om bostadssparpremier. 

Landstinget har den 5 mars 1984 inbegärt lag- och ekonomiutskottets be

tänkande över ovannämnda framställning. Utskottet som i ärendet hört 

landskapskamrcrn P.lof Asplund och bostdslåneinspektören Antonio 

Johans, får i anledning härav anföra följande. 

Lagen om hostadssparpremier (16/82) avser att förbättra möj 1 ighctern;i 

för unga personer att skaffa sig en första ägarbostad och för att 

främja cleras bostadssparancle betalas ur landskapets medel bostaJsspar

prernier för bostadsspardepositioner. Bostadssparpremier utbetalas i 

samband med anskaffning av egen bostad. Landskapet utbetalar en premie 

som är 1 ,75 % av det sparade beloppet medan premien från deponentens 

hank ilr 1 ,25 %. Syftet med bostaclssparpremicsystcmct och det diirtiJ 1~ 

hörande räntestödet enligt landskapslagen om räntestödslån för an

skaffande av ägarbostad (29/83) är att komplettera landskapslagen om stöd 

för bostadsproduktion (14/82). Utskottet har konstnten1t att systemet 

med bost~1dssparprernier hi tti 11s har utnyttjats r i.ngu g rnd. 

I ordinarie årsstaten för år 1984 finns upptaget 250,000 mark att ut

betalas som räntestöd för lån som beviljas för anskaffande av ägarbostad. 

Maximibeloppet av det totala kapitalet för lån som omfattas av ränte

stödet föreslås i årsstaten för är 1984 kunna uppgä till 10 milj .mark. 

Räntestödet är fem procent av lånbeloppet. Under föregående år be

viljades räntestöd för ett sammanlagt lånebelopp om 345.000 mark till 

tre sökande. I år har hitti11s en söktochftttt bostadssparprcmic mcd;m 

ingen sökt rUntestödslån. Detta innebär med all sannolikhet att de 

budgeterade medlen för räntestöd i år inte kommer att utnyttjas fullt 

ut. Däremot torde de budgeterade medlen för bostadslån enligt bostacls

produktionslagen inte komma att räcka till med beaktande av antalet 

låneansökningar, Det sammanlagda beloppet av äskade bostads1ånemedel 

utgilcn<lc fdin Hincansökni11g:1rna iir rör i år c;i. 20 milj .m;1rk. Ut

skottet vill därför uppmärksamgöra landskapsstyrelsen på detta för

hållande och emotser att lanclskapsstyrelsen vidtar erforderliga åt

gärder för att undvika en märkbar nedgång i bostadsproduktionen. Detta 
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med beaktande av att budgetmedlen för bostadslån enligt bostadsproduktions

lagen minskats för år 1984 från att år 1983 ha varit 15,8 milj.mark 

till 15 milj.mark. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i fram

ställningen ingående la,gförslaget oförändrat. 

Mariehamn den 15 mars 1984. 

På lag- och ekonomiutskottets viignar: 

Barhro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.orclf. 

Mattsson, ledamöterna Lönn, Nordlund och Södcrholm. 


