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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTIETS 

BETÄNKANDE nr 30/~9~0~91 med 
anledning av landskapsstyrelsens 
framställning till landstinget·~~ förslag· 

till 

1) landskapslag angående ä11dtjng av 2 
och 26 §§ l~dskapslagen ''om:' stöd för 

bostadsproduktion och 

2) landskapsl,ag angående, ~dring av 
20 § landskapslagen o~';" stöd för 

bostadsförbättring. 

Landstinget har den 7 september 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, får med 

anledning härav anföra följande. 

I frams~Hn~1,1g~n ~öre~lås att landskapslagen om stöd för bostadsproduktion ändras så att 
innehav av åländsk hembygdsrätt inte längre skulle utgöra en förutsättning för erhållande 

av i lagen avsedda lån och annat stöd. Ytterligare föreslås ändringar av bestämmelserna 

om hyresvärds rätt att säga upp hyresgäster i hus finansierade med stöd av 

landskapslagen om stöd för bostadsproduktion eller landskapslagen om stöd för 

bostadsförbättring. 

Lag- och ekonomiutskottet har i detta skede inte kunnat omfatta det i framställningen 
ingående första lagförslaget vad avser 2 § landskapslagen om stöd för bostadsproduktion. 

Enligt utskottets åsikt bör slopandet av kravet på hembygdsrätt föregås av ytterligare 

utredningar t.ex. av vilka konsekvenserna av lagförslaget kan bli och hur många sökande 

som kan tänkas beröras av de ändrade bestämmelserna. Därtill bör utredas i vilken mån 

annan lagstiftning, t.ex. landskapslagen om främjande av gårdsbruk, bör ses över med 

anledning av den föreslagna ändringen. Utskottet anser dessutom att man i samband med 

den .av landskapsstyrelsen föreslagna ändringen borde överväga en ändring av praxis vid 

beviljande av tillstånd i enlighet med lagen om inskränkningar i rätten att förvärva och 

besitta fast egendom i landskapet Aland. Vidare noterar utskottet att sedan 

landskapsstyrelsep., till landstinget överlämnat den här ajåuella framställningen har s.k. 
' " . : ' 

enhetslån införts vilk~t ytterligare torde ~~. efterfrågan på bostadslånemedlen. 

Utskottet har i sak inget att invända mot de övriga i framställningen föreslagna 
lagändringarna men anser att landskapsstyrelsen, eftersom en tid förflutit sedan 

framställningen förelades landstinget för behandling, bör beredas tillfälle att på nytt 

bedöma huruvida behov av ändringarna föreligger. 
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Utskottets beslut har tillkommit efter omröstning som utföll 2-2 varvid ordförandens röst 

avgjorde. Minorit~ten (ledamöterna Hedman-Jaakkola och Holmberg) ansåg att de i 

framställningen irigående lagförslagen hör godkännas. Ledamoten Hedman-Jaakkola 

anmälde avvikande åsikt. Ledamoten Söderlund avstod från att rösta och anmälde likaså 

avvikande åsikt eftersom han anser att 2 · § landskapslagen om stöd för bostadsproduktion 

borde ändras så att hembygdsrätt fortsättningsvis skulle utgöra en förutsättning för 

erhållande av lån eller annat stöd i erilig~1et med lagen men att landskapsstyrelsen skulle 

ges möjlighet att på ansökan bevilja dispiens från kravet. 

Med_aill~ning härav får utskotter'vördsämt föreslå 
. ~-· ~ 

',:.•. 

att Landstinget måtte förkasta de i 

framställningen ingående lagförslagen 

sämt 
i'.'. ., '. 

I' ., ; '~· 

att Landstinget riiåtte hemställa om att · 

landskapsstyrelsen efter ytterligare 
beredning utarbetar en ny. fr~mställning 
1 arendet. ... . ' ... 

',·: 

Mariehamn den 18 september 1991 

På iag- och eko11orniutskottets 'vägnaf: 
,J' 

;i 

Anders Eriksson 

ordförande 

~ : . ' . 

-i:•·.' 

Susfiline Erlksson 

sekietetåre 

Närvarande . vid är~ndets avgörande behandling: ordföranden Anders• ErlkSson, 

viceordföranderi' Södefl~nd samt ledamöterna Harry Eriksson, Hedmart-Jaakk:ola ·och 

Holmberg . 
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