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STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 8/1981-82 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till lMdstinget med förslag ti11 Lmdsk::ipsfag 

om räntestödslån för förvärv av bostäder. 

Stora utskottet, som mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

6/1981-82 har behandlat ärendet och får i anledning härav anföra följande. 

Utskottet har i huvuddrag omfattat lag- och ekonomiutskottets för:slag. 

De ändringar som stora utskottet föreslår är enbart av förtydligande 

eller stilistisk karaktär. 

Utskottet vidtog en omröstning beträffande innehållet i lagförslagets 5 §. 

Majoriteten som bestod av viceordföranden Karl Jansson och ledamöterna 

Andersson, Berg, Helling och Nils Jansson stödd$ lag- och ekonomiut

skottets förslag, Minoriteten bestående av ordföranden Alarik Häggblom 

och ledamöterna Holmberg, Sundback och Oberg röstade för en Jydelse av 

S § i enlighet med landskapssty:r:elsens framställning. Minoriteten an

förde att lag- och ekonomiutskottets förslag innebär att landskapssty

relsen kan fastställa räntesatser som avviker från de som gäller i riket. 
Enligt minoritetens mening bör behörigheten att bestännna om grunderna 

för inkomstmdäribland räntesatser på landskapets lån, i allmänhet förbe
hållas lagstiftaren. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget j 

följande lydelse: 

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

om räntestödslån för förvärv av bostäder. 

I enlighet med landstingets b~slut stadgas: 

l och 2 §§. 
(Lika som i framställningen). 

3 §. 
(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

4 §. 
(Lika som i framställningen). 



5 §. 

(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betä11kande) . 

6 §. 

(Lika som i framställningen). 

7 §. 
(1 mom. lika som i framställningen), 

Räntegottgörelse ur landskapets medel utgör skillnaden mellan 

räntan enligt 1 mom. och den ränta som(uteslutn;)uppbärs av lån:.. 

tagaren. 

8 §, 

(1 rnorn. lika som i lag- och ekonomiutskottets betänk;mde). 
(2 mom. lika som i framställningen). 

9 §. 

(Lika som i framställningen). 

10 och 11 §§. 

(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

12 §. 

Ändring (ut$slutn.) i beslut som fattats med stöd av dennil lag kan 

sökas·genom besvär endast såvitt fråga är om beslut som.fattats med 

stöd av 10 §. 

§' 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 30 december 1981 . 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 

Dag Boman 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordf. A. Hägg blom, v. ordf .. K. Jansson, ledamöt. 
Andersson, Berg (delvis) Helling, N.Jansson, Holmberg, S.-0. Lindfors 

(delvis), Sundback och Oberg. 


