1982-83 Lt - Ls framst. nr 31/1981-82 och 12/1982-83 - Stu.
STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 15/1982-83 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till
1) landskapslag angående ändring av lanskapslagen om stöd för bostadsproduktion, och
2) landskapslag angående ändring av 34 § landskapslagen om stöd för bostadsproduktion.
Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkanden
nr 4 och 5/1982-83.
Stora utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Lars Karlsson
får vördsamt anföra följande.
Utskottet har beslutat att samtidigt behandla ovannämnda framställningar
och att avge ett gemensamt betänkande. Härigenom skulle den vidare behandlingen underlättas samt ändringarna av landskapslagen ingå i en och samma
författning.

Utskottet som i övrigt omfattat lag- och ekonomiutskottets betänkanden får
med hänvisning till det ovan anförda vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget
sålydande:
La n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om stöd för bostadsp~oduktion.
I enlighet med landstingets beslut
upphävs 5 § 3 mom. och mellanrubriken före 13 § landskaps lagen den 11
mars 1982 om stöd för bostadsproduktion (14/82)samt
ändras 1 § 1 mom. , 7 §, 8 § 1, 2, 3 och 4 mom., 11 § 2 mom. , 12 och 13
§§, 14 § 1 rnom. 2 punkten , 15 § 1 mom. , 16 § 1 och 3 mom. , 17 § 1 mom. ,
20 §, 21 § 1 mom, 22 och 23 §§, 27 § 2 mom, 29 § och mellanrubriken före
12 § ävensom
fogas till lagen nya 7a, 7b och 35a §§,nya 2 och 3 mom. till 34 §
samt nya mellanrubriker före 7a och 7b §§ som följer:
1

1 §.

(Lika som fran1ställningen nr 31/1981-82).
7, 7a och 7 b §§.
(Lika som lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 4/1982-83).
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8, 11-17, 20-23, 27 och 29 §§.
(Lika som landskapsstyrelsens framställning nr 31/1981~82).
34 §.
(Lika som lag- och ekonomiutskottet betänkande nr 5/1982-83).
3Sa §.
(Lika som landskapsstyrelsen framställning nr 31/1981-82),
Bestämmelserna i denna lag tillämpas på lån som beviljas efter den 1 mars
1983.
Villkoren för bostadslån som före denna lags ikraftträdande beviljats för
uppförande, utvidgande eller grundreparation av hyreshus kaµ på ansökan av
låntagare ändras så att de överensstämmer med villkoren för lån som enligt
denna lng heviljats för motsvarande ändamål. Om lånevillkoren ändras pii
här avsett sätt skall bestämmelserna i denna lag tillämpas.
På tilläggslån som beviljats i stöd av landskapslagen om bostadsproduktion (28/68) och landskapslagen om stöd för bostadsproduktion (14/82)
skall tidigare gällande bestämmelser iakttas.
Vad i 34 § är föreskrivet tillämpas förutol,Il på inskränkningar som föranleds av beslut som fattas efter lagens ikraftträdande även på inskränkningar som föranleds av beslut som fattats före lagens ikraftträdande.
Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtas före
lagens ikraftträdande.
Mariehanm den 24 januari 1983.
På stora utskottets vägnar:
Alarik Häggblom
ordförande
Göran Lindholm
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordf.A.Häggblom, v.ordf. K.Jansson, lec;lamöt. Blomqvist,
Helling, Holmberg, Lindfors, SW1dback och Oberg samt ersättaren Olof M. Jansson.

