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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 30/1982-83 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till
1) landskapslag om räntcstödslån för förvLirv av
ägarbostad och
2) lan<lskapslag angående ändring av landskapslagen om räntestödslån för förvärv av bostäder.
Stora utskottet, som i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr
19/1982-83, får härmed vördsamt anföra följande.
Utskottet vill understryka att det är av vikt vid lagar som här är i fråga att
landskapsstyrelsen kontrollerar lagarnas efterlevnad. Vid kontinuerlig övervakning av lagarnas tillämpning undviks eventuella missbruk vad gäller lånens
användningsändamål. Enligt den motsvarande rikslagcn skall komnunerna även
delta i denna övervakning. Av förordningen om räntestödslån för anskaffande
av ägarbostad (FFS 672/82) framgår emellertid att kommunerna främst skall
kontrollera att förutsättningar för beviljande av räntestöd föreligger. Den
uppgiften skall enligt 2 § lagförslaget ankonnna på landskapsstyrelsen. I den
nämnda förordningen åläggs kommunerna att anmäla till statskontoret, ifall
den som erhållit räntestödslån beviljas annat lån eller räntestöd av statens
medel. MJtsvarande anmälan är hos oss överflödig, emedan landskapsstyrelsen
såsom beviljande instans redan har tillgång till ifrågavarande uppgifter.
Utskottet föreslår i 2 § 4 mom. en ändring vilken innebär att landskapsstyrelsen bör fastställa allmänna villkor för räntestödslån. Då blir också tillämpningen av lagen klarare för alla berörda parter. Av denna anledning har utskottet flUUlit att en förordning bör utfärdas och däriDrändrat 10 §i enlighet
med detta. Ledamoten Sundback anmälde avvikande åsikt angående 8 § och ansåg
att kommunal myndighet borde kontrollera efterlevnaden av lagen.
I det andra i framställningen ingående lagförslaget har utskottet omfattat lagoch ekonomiutskottets förslag.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i framställningen ingående första lagförslaget sålydande:

La n d s k a p s 1 a g
om räntestöd för förvärv av ägarbostad.
(Ingressen lika som i framställningen).
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,-2,1 §.

(Lika som i framställningen).
2 §.
(1-3 rnom. lika som i framställningen).
Landskapsstyrelsen fastställer allmänna villkor (uteslutn.) för räntestödslån som avses i denna lag.
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3-6 §§.

(Lika som i framställningen).
7-9 §§.
(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
10 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas (uteslutn.) genom landskapsförordning.
(Ikraftträdelsestadgandet lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
Utskottet föreslår vidare
att Landstinget måtte antaga det i framställningen ingående andra lagförslaget i enlighet
med lag- och ekonomiutskottets betänkande.
:Mariehanm den 3 maj 1983.
På stora utskottets vägnar:
Alarik Häggblom
ordförande
Bert Häggblom
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordf. Häggblom, v.ordf .Jansson, ledamöt.Berg, Helling,
Halmberg, Blomqvist, S-0.Lindfors (delvis), Sundback och öberg.

