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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

7/1979-80 med anledning av ltm Roald Karls

sons m.fl.hemställningsmotion om utredning 

huruvida <le maximala bocn<leutgifterna för bo

stadsbidrag på Aland borde fastställas enligt 

grupp ett. 

Landstinget har över ovannämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

utlåtande. Med anledning härav ber utskottet, som i ärendet hört byggmästaren 

Alvar Dahl och socialinspektören Christian Beijar, vördsamt fä anföra följande. 

Landstinget har genom en blankettlag den 29 december 1975 bringat lagen om 

hostadshidr;1g (HS 408/75) i kraft i landskapet. En1 igt 7 ~ fagcn om bost;1ds

bidrag fastställer statsrådet årligen de maximala boendeutgifterna per månad 

med beaktande av den till bidrag berättigades familjesituation, bostadens 

läge, storlek, ålder och utrustningsstandard. De maximala boen\}eutgiftema 

används sedan som bas då de skäliga boendeutgifterna beräknas. Därefter be

räknas bostadsbidraget på basen av de skäliga boendeutgifterna. 

I statsrådets beslut har hittills olika maximala boendeutgifter fastställts 

beroende på om bostaden varit hänförlig till grupp ett innehållande Esbo, 

HeJsingfors, Grankulla och Vanda, eller om bostaden varit hänför]jg till grupp 

tvi! omfattande lan<lcts övriga kommtmer. Den maximala boendeutgiften inom grupp 

ett har fastställts till ett belopp, som är cirka en mark högre per kva<lrat

metcr och månad. 

Enligt vad utskottet erfarit är byggnadskostnaderna i landskapet väsentligen 

högre än i riket beroende bland annat på transportkostnaden för byggnadsmateriel. 

Det vore därför motiverat att de åländska kommunerna skulle jämställas med d ks 

kommunerna inom grupp ett då bostadsbidragen beräknas. 

Med hiinvisning till det anförda får utskottet vör<lsamt förcslii 

att Landstinget måtte hemställa om att land

skapsstyrelsen utreder om de maximala boen<le

utgifterna för bostadsbidrag borde fastställas 

enligt kommw1grupp ett. 

~briehamn den 15 januari 1980. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 
ordförande Lars Karlsson 

se k rctc r;irc. 
Niirv:1r:rndc i utskottct:ordri'1!':111dcn Bjiirklund, viL·cordrörandcn Lönn, lcdamötcrn;1 
l~o11i:111(dclvis),l{o:lld l\arlsson lK·h St'.)d~'rholrn s:nnt crsiittarrn l\:1rl ,J;insson(dclvis). 


