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UTSK01TETS SYNPUNKTER
Utskottet har efter omröstning (5-4) beslutat omfatta lagtingets beslut att den övre
åldersgränsen för inledande av bostadssparande sänks till 31 år. Utskottets förslag
innebär att kraven på bosta.dsspardeponenten blir lika som i riket och att förslaget till
3 § därför bör utgå.
Utskottets beslut har biträtts av ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg, Roger Jansson
och Lund samt ersättaren Sjöblom.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 28 april 1993 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

Till betänkandet har fogats reservation av ordföranden Häggblom samt ledamöterna
Englund, Erland och Sjöstrand.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Häggblom, ledamöterna

Björling, Englund, Harry Eriksson, Erland, Holmberg, Roger Jansson, Lund och
Sjöstrand samt ersättaren Sjöblom.

USTSKOTIETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå

att

Lagtinget antar det 1
framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfättningar angående stöd vid
förvärv av bostad

(Ingressen lika som i framställningen).
1 - 2 §§
(Lika som i social- och miljöutskottets betänkande).

-23§
(Lika som 4 § i framställningen).

4-5 §§
(Lika som 5-6 §§ i social- och miljöutskottets betänkande).

Mariehamn den 24 maj 1993

Ordförande

Bert Häggblom
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Sekreterare

.__:_

Pehr Karlström

RESERVATION

Vi anser att 3 § i stora utskottets betänkande skall ha följande lydelse:

3§
I lagen om bostadssparpremier avsedd bostadsspardeponent kan i landskapet den bli

som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 35 år. Makar kan i landskapet
tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena maken har fyllt 35 år.
Då utskottets majoritet ej godkänt ovannämnda förslag reserverar vi oss mot stora
utskottets beslut till denna del. Till övriga delar förenar vi oss med utskottets betänkande.
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