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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 26/1990-91 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om stöd för bostads

produktion. 

Landstinget har den 15 april 1991 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, sorn i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten 

Ragnar Erlandsson och bostadslåneinspektören Björn Karlsson, får i anledning härav 

anföra följande. 

I framställningen föreläs att landskapslagen om stöd för bostadsproduktion ändras 

bl.a. så att systemet med enhetslån omfattar även utvidgande och grundreparation 

av hyreshus samt ägarbostäder. 

Utskottet, som endast föreslår en ändring av teknisk natur, har särskilt granskat 

landskapslagens regler för gynnande av regionalt byggande och konstaterar med 

anledning härav att tillgången till bostäder är en av de viktigaste förutsättningarna 

för skärgårds- och randkommunernas överlevnad. Enligt utskottets åsikt är det 

därför angeläget att inom ramen för en aktiv regionalpolitik på i framställningen 

föreslaget sätt underlätta bostadsbyggandet i dessa kommuner. I sammanhanget bör 

påpekas att det i dessa kommuner vanligtvis finns färre hyresbostäder än i central

kommunerna och att andrahandsvärdet på bostäderna i regel är betydligt lägre. 

Utskottet konstatater också att den enda stödåtgärd, som enligt framställningen 

återstår är en högre inkomstgräns vilket i praktiken kommer att innebär att endast 

ett mycket litet fåtal låntagare ytterligare kan komma i fråga. Enligt utskottets 

åsikt vore det därför till fördel om landskapsstyrelsen kunde överväga möjligheter

na till ytterligare åtgärder i syfte att stimulera bostadsbyggandet i rand- och 

skärgårdskom munerna. 

Med hänvisning till ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i föl

jande lydelse: 
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Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om stöd för bostadsproduktion 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 7 § 7 mom., la § och 14 § landskapslagen den 11 mars 1982 om stöd för 

bostadsproduktion (14/82), av dessa lagrum 7 § 7 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 13 december 1990 (57 /90), 7a § sådan den lyder i landskapsla

gen den 12 maj 1983 (23/83) samt 14 § sådan den lyder i landskapslagen den 12 maj 

1983 (23/83) och landskapslagen den 7 juni 1984 (44/84), 

ändras 6 § 3 mom., 7 § 1, 3, 4 och 5 mom., 8 § 1 och 3 mom., 10 § 1 och 2 mom., 

11 § 2 mom., 12 § och 12a §,av dessa lagrum 8 § 3 mom. och 12 § sådana de lyder i 

landskapslagen den 12 maj 1983 (23/83) samt 7 § 1 och 3 mom., 8 § 1 mom., 11 § 2 

mom. och l 2a § sådana de lyder i landskapslagen den 13 december 1990 (57 /90), 

samt 

fogas till 5 § nya 3 och 4 mom., till 10 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 

och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., och till lagen en ny 39a § som följer: 

5, 6, 7, 8, 10, 11 och 12 §§ 

(Lika som i framställningen). 

12a § 

(1-3 mom. som i framställningen). 

Om fastställande, justering, höjning och sänkning av annuiteten samt om upp

börd av lånebetalningarna beslutar landskapsstyrelsen. Om synnerliga skäl före

ligger kan landskapsstyrelsen bevilja anstånd med betalningen av räntor och avkort

ningar på bostadslån som beviljats före den 1 september 1991. 

39a § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft 1 sep_tember 1991. Lagen tillämpas på lån som anges i den 

och som beviljas efter ikraftträdandet. På bostadslån som enligt 7 § 3 mom. 

beviljas för grundreparation av egnahem tillämpas lagen från den 1 januari 1992. 

A tgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i 

kraft. 



- 3 -

Mariehamn den 23 april 1991 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Söderlund samt ledamöterna Harry Eriksson, Hedman-Jaakkola 

och Holmberg 


