
STOI~ UTSKOTTETS BETANKANDE nr 20/1980-81 

mc<l anle<lnjng av landskapsstyrelscns fram

ställning tiJl landstinget med förslag till 

1:indskapslag om grundforbättring av bosttidcr, 

samt 

med anledning av 1 tm A1arik Häggbloms m. fl. 

lahm10tion med förslag till landskapslag om 

tillämpning i landskapet Aland av lagen om 

grundförbättring av bostäder. 

f.;mdst inget har i iircndct filtt mottaga lag- och ckonomtutskottcts bctiinkan

den n: ris 8 och 9 /1980-81. 

Stor<:i utskottet som behandlat ärendet får vördsamt anföra följande. 

Utskottet har ansett det ändamålsenligt att samtidigt behandla lag- och ekono

miutskottets betänkanden eftersom både framställningen och lagmotionen rör 

grundförbättring av bostäder. Till grund för behandlingen lades föreliggande 

lagmotion. 

Stora utskottet har efter omröstning (5-4) beslutat omfatta de förslag som 

framställts i lag- och ekonomiutskottets ovam1ämnda betänkanden. Minor i tctcn 

som röstade för fortsatt behandling av lagmotionen reserverade sig mot be
slutet. Reservationen bilägges detta betänkande. 

Beslöts att viceordföranden K.Jansson skulle presentera betänkandet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehallli1 den 22 januari 1981. 

att Landstinget måtte förkasta de i före

liggande lagmotion och framställning ing<kmlc 

lagförslagen, samt 

att Landstinget måtte hemställa hos 1 andsk;1ps·

styrelsen om att en ny framst31 lning i ii ren det 

s1w rast möj 1 igt utarbetas. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

onlförande Göran LindhoJm 

sekreterare. 

N:irvar<lnde i utskottct:orclförande A.!fägghlom, v.ordf. K.Jansson, ledamöterna 

\ndersson, Helling, N.J;msson, S.-0. Lindfors, Sagulin och Obcrg samt ersät

t~1 ren Berg. 



R e s e r v a t i o n 

Stora utskottets beslut att inte föreslå antagande av något av de före

liggande förslagen till landskapslag angående grundförbättring av bostäder, 

bn vi undertecknade inte omfatta. Orsakerna härtill ~ir Criirnst följ ande. 

Enligt den nu gällande landskapslagen om bostadsproduktion kan för grun<l

reparation av bostäder beviljas lån som inte täcker mer än 30 % av kostnadcrnn. 

Räntan är 3 % och amorteringstiden högst 25 år. 

Den föreslagna lagen om grundförbättring av bostäder skulle ge avsevärt 

större förmåner. Lånen skulle för det första kunna uppgå till hela 60 % av 

kostnaderna. För långfristiga lån skulle räntan visserligen normalt vara 3 ·:, 

och amorterings tiden högst 25 år, men en person som erhilllcr ro 1 kpensionens 

understödsdel skulle inte behöva betala vare sig ränta eller amorterinr,. Lånet 

skulle alltså för en si\dan person innebära detsamma som bidra~. 

Dess0. förmåner skulle vara av största betydelse för de många folkpensioniircr 

som bor iäldre hus och inte har råd att låta utföra nödvändiga grundförbättrin.~:ir, 

så länge lån beviljas bara för 30 % av kostnaderna. Att behovet av den nya 

lagen måste vara stort framgår därav, att 2. 590 personer på Aland lvfte folk

pensionens understödsdel i december 1980. 

Den föreslagna lagen har i debatterna påståtts medföra två stora nackdelar: 

1) Till följd av den nya stödformen skulle mindre ans] ag kunna avdelas för 

nyproduktion av bostäder. 
2) Den nya lagen skulle alltför rndikalt inskriinko riittcn att siilj;1 ett J111s 

som grundförbättrats med hjälp av landskapsmedel. 

Som nedan framgår är båda dessa påståenden utan grund. 

1) Den nya stödformen behöver inte medföra någon omfördelning av bostads

låneanslagen mellan nyproduktion och grundförbättring, utan ungefär samma 

belopp som hittills kunde användas för grundförbättringar. Men genom de mycl<et 

förmånligare lånevillkoren skulle de som verkligen har det största behovet 

kunna få sina gamla bostäder förbättrade. Naturligtvis skulle landstinget 

dessutom ha möjlighet att separat höja anslaget för grundförbättringar om antalet 
ansökningar från folkpensioniirer gav ::inledning hiirti1l. J\l:md h;1r niimligcn 

proportionsvis betydligt flera folkpensionärer än landet i övrigt. 

2) När lån för grundförbättring av en bostad beviljas enligt den nuvarande 

lagen, så medför det nästan precis samma inskränknin1:;ar i rätten att sälja bo

staden som föreskrivs i den föreslagna nya lagen. Landskapsstyrelsen skulle 

också enligt den nya lagen ha möjlighet att på ansökan befria bostadens figarc 

f ri\11 siidmrn inskränkningar. 
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Så sent som den 12 september 1980 beslöt landstinget utan diskussion (och 

på enhällig rekommendation av både lag- och ekonomiutskottet och stora ut

skottet) att förnya en av de mest radikala inskränkningarna i försäljnings

rLittcn. Då förlängdes nämligen giltighetstiden för landskapslagen om tcmporiir:1 

begränsningar rörande hyreshus med bostadslån till utgången av 1981. Detta 

innebär bland annat att en ägare av hyreshus, som under denna tid fått land

skapslån för grundförbättring, är underkastad restriktionerna i bostadsproduk

tionslagen under hela den ursprungligen angivna lånetiden, även om hela 

lånet återbetalas i förtid. 

Att den föreslagna nya landskapslagen om grundförbi:ittring CIV bostäder mi\stC' 

förkastas därför att den skulle vara "olämplig för åländska förhållanden", 

är alltså ett fullständigt ohållbart påstående, med andra ord ett svepskäl. 

Majoriteten i stora utskottet har hänvisat till att en ny siirskild l<lndskapsbg 

om grundreparation av bostäder skall utarbetas och träda i kraft samtidigt 

med den planerade nya landskapslagen om bostadsproduktion. Den förstnilinmla 

lagen kommer säkert inte att i nämnvärd grad kunna tillämpas på Rrtmdförhiitt

ringar före sommaren 1982. Men om landstinget nu skulle anta en lag om grund

förbättring av bostäder, så kunde den träda i kraft så tidigt att de nya 

förmånerna skulle gälla för grundförbättringar redan under sommllrhalvtirct l ~l~J. 

Folkpensionärer och andra med svag ekonomi och bristfälliga bostiider h:tr nu 

redan i två års tid gått miste om förmåner, som landstinget med beaktande :1v 

motsvarande rikslagstiftning kunde ha infört på Aland, utan minsta risk för 

att utgifterna inte skulle kompenseras med statsmedel. Och !imltt Cörcsl[ir m:1jo1'i

teten i stora utskottet nu att den erforderliga .lagstiftningen skall ytter-

1 igare förhalas. Detta står klart i strid med den grundläggande princip som i 

snart 60 år varit vägledande för självstyrelsemyndigheterna, nämligen att 

ålänningarna inte får undanhållas förmåner som under likartade förhållanden 

erbjuds medborgare i det övri~a riket. 

Marieharnn, den 23 januari 1981 


