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STORA UTSKOTTETS BETANKA.T\JDE nr 982-83 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 1andskaps

lagen om främjande av gårdsbruk. 

Stora utskottet, som i ärendet mottagit lag- och ekonOJniutskottets betänkande 

nr 14/1982-83 och som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, landskapsagro

nomen Göthe Larpes och vik. bostadslåneinspektören Antonio Johans, får vördsamt 

anföra följande. 

Utsl<Jttet har med undantag av en ändring i 33a § omfattat lag- och ekonomiut

skottets betänkande. Utskottet anser att 33a § bör ha motsvarande utfol1JTil1ing 

som i landskapslagEil:Jm bostadsproduktion, eftersom grunderna för lån av mot

svarande art bör vara enhetliga. 

Efter omröstning (4 - 3) omfattade utskottet den principen. Majoriteten bestod 

av ord:!OrandeHäggblom, ledamöterna Karl Jansson, Sven-Olof Lindfors och Oberg. 

Minoriteten bestående av ledamöterna Andersson, Blomqvist och Holmberg, ansåg att 

framställningens lydelse i denna paragraf är tillfyllest och uppfyller de inten

tioner stora utskottet uttryckt i en hemställningsklärn i betänkandet ( stora ut

skottets betänkande nr 1 /1981-82) angående landskaps lag om 3töd för ln1:adspood1fktion år 

1981. Ledamoten Sundback lade ner sin röst och reserverade sig mot utskottets 

beslut angående 33 § och 33a § och har till betänkandet fogat skriftlig reservation. 

Andringen av 45 § gäller endast uteslutning av den felaktiga markeringen av följande 

moment. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

så lydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om främjande av gårdsbruk. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

32 §. 
(Lika som i framställningen). 

33 §. 
(Lika som i framställningen). 
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33a §. 
Vid prövning av ansökan om bostadslån skall sökandens inkomst och förmögen

het beaktas med ledning av de inkomstgränser som fastställs för beviljande av 

bostadslån enligt landskapslagen om stöd för hostadsproduktion (14/82). 

45 §. 

Lånetiden för bostadslån är högst 25 år. De avkortningsvillkor som vid varje 

särskild tidpunkt skal 1 gälla för bostadslån fastställs av landskapsstyrelsen. 

Dessa avkortningsvillkor skall fastställas så att det sammanlagda beloppet av 

räntor och avkortningar under lånetiden stiger på ett ändamålsenligt sätt med 

hänsyn till boendekostnadernas utveckling i förhålJand~} till ändringar i inkomst-

nivån. 

47 §. 
(Lika som i framställningen). 

48 §. 

(Lika som 1 framställningen). 

50 §, 

(Lika som 1 framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1983. 

På bostadslån som beviljats före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare 

gällande bestämmelser. 

Marieharnn den 12 april 1983. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

rnrdförande 

Bert Häggblom 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Häggblom, v.ordf. K.Jansson, Andersson, Helling 

(delvis), Holmberg, Blomqvist, S-0. Lindfors, Sundback och öberg (delvis) samt 

ersättaren Nordlund (delvis). 



R E S E R V A T I 0 N 

Den socialdemokratiska inst;,;llningen i fråga om bhstads

produktionslagen ( 14/82) och gårdsbrukslagen ( 54/78) ,;.;r 

att i dessa inte skall ingå stadganden som för~ndrar la

garnas ursprungliga syfte och gör dem till rena regional

politiska instrument. 

Den regionala aspekten vad gKller fördelningen av stöd 

enligt ovanstående lagar bör ske genom kvotering och 

liknande för att de resionala ekillnaderna , som fluktuerar 

verkli~en skall kunna beaktas. 

Dessutom har det genom Statistikcentralens dyrotsutredning 

fr2mk0mrnit att sakliga grunder för höjda maximibelopp av 

bostadslån i sk;.;rgården och randkornrnunerna inte förelige;er. 

Nå8ra ti 11fiirli tliga fakta om hur byge;na.d skostnaderna varierar 

inom landskapet finns inte. 

Framst;.;llningens 33 § samt 33a § bör dKrfMr utgA till de 

delar de e;rundar sig på landstingets hemst;.;llnin8skl;.;rn 

från 11.12.81 om ;.;ndring av best;.;mmelserna om bostadslån i 

LL om fr~mjande av gårdsbruk att de i fråga om regionala 

skillnader kommer att överensst~mma med motsvarande bestKm

melser i LL om stöd för bostadsproduktion. 

J:Vla ri ehamn 


