
1974-75 Lt ~ Ls framst . nr 50 - Stu . 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 37/1974-75 

med anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Landstinget med förslag till landskaps

lag om tillämpning av lagen om bostadsbidrag . 

Landstinget har 1 ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 14/1974-75. 

I likhet med lag- och ekonomiutskottet omfattar stora utskottet lagförslaget, 

som förutsätter retroaktiv tillämpning från den 1 juli 1975 . Ehuru i 32 § 
ifrågavarande lag omlica:;tadsbidrag stadgas, att av verkställigheten av densamma 

förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft, liksom det också 

stadgas skyldighet för socialnämnd att på eget initiativ tillse , att personer, 

som beviljats bostadsbidrag enligt tidigare gällande lag, tillförsäkras de för

måner, som nu ifrågavarande lag berättigar dem till, är det enligt utskottets 

uppfattning påkallat att precisera en frist, inom vilken nytillkomna bidrags

berättigade, vilka icke sökt bostadsbidrag enligt den tidigare lagstiftningen 

i ämnet, bör inlämna an~ökan för att komma i åtnjutande av de i nu föreliggande 

lag stadgade förmånerna med retroaktiv verkan. Stora utskottet, som hört social

chefen Bengt Linde, har därför i lagförslagets 4 § infört ett stadgande härom. 

Med hänvisning härtill får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget så

lydande : 

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

om tillämpning av lagen om bostadsbidrag. 

I enlighet med Landstinget beslut stadgas: 

1-3 §§ . 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning) . 

4 §. 

(1 mom. lika som landskapsstyrelsens framställning) . 

Bidragssökande, som icke åtnjutit bostadsbidrag enligt sistnämnda lag, be

viljas i lagen om bostadsbidrag stadgade förmåner räknat från i 1 mom. nämnd 

tidpunkt, därest ansökan inlämnas till socialnämnden senast den 31 december 1975 . 
Mariehamn, den 17 september 1975. 

På stora ut~kotte ägnar: 

6.~. , _-, ~-~~%~~~ 
Bo -~ags roy 

---.......... ~:->..c;._ ____ _... 
ordförande J\1ax Carlberg 

sekreterare. 
Närvar::mde i u~skottet:ordföranden Hagström,viceordföranden S ders, ledamö

terna Arvidsson,Nils Karlsson, Söderlund, Söderström och öström ·amt ersättarna 
Olof M. Jansson och Sundberg. 1 


