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SAMMANFATTNING
Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen
om tillämpning av lagen om bostadsbidrag.
Förslaget innebär att den överföring från kommunerna till folkpensionsanstalten av verkställigheten av bostadsbidraget som genomförts i riket inte genomförs i landskapet.

Utskottets förslag
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med några mindre ändringar varav de flesta
tekniska.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Allmän motivering
Utskottet delar landskapsstyrelsens bedömning men har under behandlingen av ärendet
uppmärksamgjorts på vissa konsekvenser dels av att behörigheten beträffande bostadsbidrag
överförts till landskapet genom den nya självstyrelselagen och dels av att man på föreslaget
sätt i landskapet inte skall tillämpa den senaste ändringen av lagen om bostadsbidrag. De
problem som utskottet uppmärksammat gäller t.ex. indrivning av bostadsbidrag som inte borde
ha utbetalats pga flyttning utomlands eller till ort i riket samt praktiska problem med
dataprogram etc. Vidare konstaterar utskottet att den lagändring som genomförs i riket medför
smidigare handläggning av sådana fall då en bostadsbidragstagares inkomst förändras. Enligt
utskottets åsikt vore det ändamålsenligt om landskapsstyrelsen ville arbeta fram fungerande
lösningar på problemen.
Detaljmotivering
1 § Ändringen är av teknisk natur.
2 § Utskottet föreslår i enlighet med syftet i landskapsstyrelsens framställning att de uppgifter
som i riket handhas av statsrådet i sin helhet skall överföras till landskapsstyrelsen. Utskottet
har t.ex. inte funnit det ändamålsenligt att statsrådet även i fortsättningen skall handha
uppgiften att i enlighet med 15 § bestämma tidpunkten för justering av bostadsbidrag.
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4 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte.
Ilc.raftträdeJsebestämmelsen
Utskottet föreslår att ikraftträdelsebestämmelsen lämnas öppen men anser det önskvärt att lagen
träder i kraft den 1 januari 1994.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 13 september 1993 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över
lagförslaget.
Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Harriet Lindeman, t.f. lagberedningschefen Lars
Karlsson och handläggaren av bostadsbidragsärenden vid Mariehamns stads bostadsavdelning
Harriet Nyberg.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Isaksson, viceordföranden Nordman
samt ledamöterna Englund och Häger.

UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det i framställningen
ingående lagförslaget med följande ändringar:

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag

(Ingressen lika som i framställningen).

1§
Ändringen av den 9 augusti 1993 (FFS 755/93) av den lag som avses i 1 mom. skall inte
tillämpas i landskapet.
2 §
De uppgifter och befogenheter som enligt lagen om bostadsbidrag ankommer på statsrådet,
miljöministeriet eller bostadsstyrelsen ankommer i landskapet på landskapsstyrelsen.
(2 mom. uteslutes).

-3-

3§
(Lika som i framställningen).

4§
Bestämmelserna om ändringssökande skall inte tillämpas i landskapet Åland.
Beslut som fattats av en kommunal myndighet överklagas hos landskapsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den (uteslutning).

Mariehamn den 23 september 1993
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