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I framställningen föreslås att lagtinget skall anta en landskapslag om ändring av lanc!s
kapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag så att verkställigheten av bostads
bidraget överförs från kommunerna till folkpensionsanstalten samt att statsrådet fastställer 
förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag samt bidragsbeloppen. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår för undvikande av behörighetsöverskridning att även statsrådets uppgifter 
skall ankomma på landskapsstyrelsen. Vidare föreslår utskottet att en bestämmelse om 
ersättning till folkpensionsanstalten skall utgå, att bestämmelserna om ändringssökande 
fortsättningsvis inte skall tillämpas i landskapet samt att ikraftträdelsebestämmelsen ändras. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
Utskottet har redan i tidigare sammanhang uppmanat landskapsstyrelsen att överväga att 
i större utsträckning överföra verkställighetsuppifter inom sociala sektorn till folk
pensionsanstalten varför utskottet nu med tillfredsställelse konstaterar att framställningen 
möjliggör att verkställigheten av bostadsbidragen överförs från kommunerna till folk
pensionsanstalten. 

Detaljmotivering 

2 § I framställningen föreslås att de uppgifter som enligt lagen om bostadsbidrag 
ankommer på miljöministeriet och folkpensionsanstalten i landskapet skall ankomma på 
landskapsstyrelsen. Eftersom lagtinget inte i landskapslag kan ålägga riksmyndighet 
förvaltningsuppgifter föreslår utskottet att även de uppgifter och befogenheter som enligt 
lagen ankommer på statsrådet i landskapet skall handhas av landskapsstyrelsen. Utskottet 
förutsätter dock att landskapsstyrelsen fattar beslut om att de av statsrådet fastställda 
grunderna skall tillämpas även i landskapet med undantag av kommunernas indelning i 
grupper. Enligt utskottets åsikt bör landskapsstyrelsens nämligen beredas möjlighet att ta 
hänsyn till bl.a. kostnadsläget i landskapet vilket för närvarande skulle innebära att de 
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åländska kommunerna skulle vara att hänföra till den grupp som innefattar kommunerna 
Vanda, Grankulla och Esbo. 

3 § Landskapsstyrelsen föreslår att det till 3 § fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket 
landskapet till folkpensionsanstalten skall betala ersättning för bostadsbidraget i enlighet 
med avtal. Utskottet föreslår att momentet utgår eftersom förvaltningsuppgifterna enligt 
lagen skall ankomma på landskapsstyrelsen och inte på folkpensionsanstalten. Uteslut
ningen av momentet hindrar inte att landskapstyrelsen i ett senare skede i avtal över
enskommer om sådan ersättning. 

4 § Landskapsstyrelsen föreslår att gällande lags 4 § 1 mom., i vilket sägs att bestämmel
serna om ändringssökande i rikslagen inte skall tillämpas i landskapet, skall upphävas. 
Enligt utskottets mening kan det inte anses förenligt med självstyrelselagen att rikslagens 
bestämmelser om ändringssökande skall tillämpas i landskapet eftersom de förvaltningsupp
gifter som i riket ankommer på riksmyndigheter i landskapet ankommer på landskapssty
relsen. Frågan om hur reglerna för ändringssökande skall utformas i det fall att en 
överenskommelseförordning träffas, genom vilken verkställigheten av bostadsbidragen 
överförs från landskapsstyrelsen till folkpensionsanstalten, bör lösas i samband med en 
överenskommelseförordning. 

Ikraftträdelsestadgandet 
För att ett övertagande från kommunerna inte i inledningsskedet skall medföra en orimlig 
arbetsbörda föreslår utskottet att det till ikraftträdelsestadgandet fogas en övergångsbe
stämmelse som till sin utformning motsvarar övergångsstadgandet i den ändring av lagen 
om bostadsbidrag genom vilken verkställigheten av bostadsbidragen i riket överfördes till 
folkpensionsanstalten. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 18 maj 1994 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 
framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harriet Lindeman, lagberedningssekreteraren 
Lotta Wickström-Johansson, socialchefen Bengt Linde och byråchefen vid folkpensionsan
stalten i Mariehamn Ingegerd Bondestam. 

I ärendets avgörande behandling del tog ordföranden Karl-Göran Eriksson, viceordföranden 
Nordman samt ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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att Lagtinget antar det i framställ

ningen ingående lagförslaget med 

följande ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 1 § 3 mom. och 4 § 2 mom. landskapslagen den 29 december 1975 om till

lämpning av lagen om bostadsbidrag (63/75), sådana dessa lagrum lyder i landskapslagen 
den 9 december 1993 (118/93) samt 

ändras 2 §, sådan den lyder i landskapslagen den 9 december 1993 (118/93) 

(uteslutning) 

2 § 

De uppgifter och befogenheter som enligt lagen om bostadsbidrag ankommer på 

statsrådet, miljöministeriet och folkpensionsanstalten ankommer i landskapet på lands

kapsstyrelsen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, dock så att ikraftträdelsestadgandet i 
lagen om ändring av lagen om bostadsbidrag (FFS 755193), sådant det lyder i lagen om 
ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om bostadsbidrag (FFS 
229194), inte tillämpas i landskapet. 

På bostadsbidrag som börjat löpa innan denna lag har trätt i kraft tillömpas dock 15 

§ 1 mom. 3 punkten i lagen om bostadsbidrag från och med den 1 maj 1995 så att den 
första justeringen enligt den nämnda punktenföretas vid in.gången av nästa kalendem1ånad 
som har samma namn som den under vilken injlytttningen i bostaden skett. Om in
flyttningen i bostaden har skett under tiden från ingången av januari till utgången av april 
1995, företas dock den första justering som avses ovan från och med den 1 maj 1995. 

Landskapsstyrelsen avgör enligt denna lag alla bostadsbidragsärenden rttknat från 
lagens ikraftträdande. Ansökningar som när lagen träder i kraft är anhängiga i en kommun 
öveiförs till landskapsstyrelsen. Anhängiga ärenden som i enlighet med 45 § 2 mom. 
socialvårds/agen (710182) förts till en kommunal nämnd eller till kommunstyrelsen för 
behandling, ärenden som undergår rättelseföifarande samt ärenden som är anhängiga i 
länsrätten behandlas fortfarande i kommunen eller länsrätten enligt de stadganden som 
gällde innan lagen trädde kraft. 

Sedan skötseln av uppgifter som gäller bostadsbidrag öveiförts från kommun till 
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landskapsstyrelsen skall kommunen utan dröjsmål till landskapsstyrelsen överlämna sådana 
uppgifter om bostadsstöd som behövs och som kommunen förfogar över. 

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

Mariehamn den 24 maj 1994 

Ordförande Karl-Göran Eriksson 

Sekreterare Susanne Eriksson 


