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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 24/1990-91 med an

ledning av ltl Barbro Sundbacks m.fl. 

hemställningsmotion till landskapssty

relsen angående grunderna för bos

tadsbidragets storlek. 

Landstinget har den 17 december 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört vicelantrådet May 

Flodin, landskapsstyrelseledamoten Ragnar Erlandsson, socialinspektören Ann

Christine Snellman och bostadslåneinspektören Björn Karlsson får i anledning härav 

anföra följande. 

I motionen sägs att landskapsstyrelsen i februari 1990 beslutat hänföra de åländska 

kommunerna till samma kategori som Esbo, Vanda, Grankulla i fråga om grunderna 

för bostadsbidrag. Enligt motionärerna borde jämförelsen göras med Helsingfors 

eftersom boendekostnaderna i landskapet är höga och eftersom landskapsstyrelsen i 

fråga om skälig hyresnivå, använder Helsingfors som jämförelsegrund. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att om landskapsstyrelsen, såsom i motio

nen föreslås, hänför de åländska kommunerna till samma kategori som Helsingfors 

i fråga om grunderna för beslut om bostadsbidragets storlek i stället för som idag 

Esbo, Vanda, Grankulla skulle de allra flesta bostadsbidragstagarna på Åland få 

högre bidrag. Därtill skulle eventuellt också flere sökande än idag kunna tänkas 

komma i fråga för bostadsbidrag eftersom inkomstgränserna i Helsingforskategorin 

är högre. 

Utskottet konstaterar dock vidare att de verkliga hyrorna i landskapet inte 

motsvarar hyrorna i Helsingfors varför det vore oriktigt av landskapsstyrelsen att 

hänföra de åländska kommunerna till Helsingforskategorin. Bostadsbidraget är 

nämligen avsett att åstadkomma en utjämnande effekt över landet genom att de 

som har högre hyror skall fä högre bidrag. Att märka är dock att Helsingforsarnas 

bidrag visserligen är högre i mark och penni men inte i relation till deras hyra. 

Dessutom kan det tänkas att Alandsdelegationen skulle ha synpunkter på en 

jämförelse som inte motsvarar de reeHa förhållandena. 

Slutligen konstaterar utskottet att hyrorna i de med landskapets bostadslån 

finansierade bostadshusen de facto inte är lika höga som i statligt belånade 
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hyreshusd Helsingfors varför landskapsstyrelsen, enligt utskottets åsikt, inte kan 

anses inkonsekvent vid fastställandet av skälig hyresnivå~ 

· ; ' · Med hänvisning till ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
,.-·· .· 

;:'· 
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Mariehamn den 23 april 1991 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 18/ 1990-91. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 
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Anders Eriksson 

ordförande 

. '-'· 

Susanne Eriksson 

sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

,, viceordföranden Söderlund samt · ledamöterna Harry Eriksson, Hedman-Jaakkola 

---- och Holmberg 


