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Å 1 a n d s

1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s frari1ställning till Ålands
Nr 10/1972.
landsting med förslag ti 11 landskapslag
om ränte stöd till kommuner för anskaffande
av områden för bostadsprod ukti on.
Genom lagen den 21. januari 1972 om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden (FFS 65/72) har i riket kommunernas
möjligheter att inköpa för bostadsproduktion lrunpliga områden förbättrats. Lagen ger nämligen kommunerna rätt att erhålla bidrag för
inköp av dylika markområden i form av ränt est öd för krediter 9 som
kommun upptagit för detta ändamål.
Kommunernas behov av råmark för bostadsändarnål har på grund av
ti llkornsten av byggnadsplaneområden i olika kommuner även ökat hos
oss under senare år. :Därtill kommer att den pågående planeringen
av bostadsområden inverkat höjande på priserna för närliggande områden. :Detta har i sin tur gjort det svårare för kommunerna att
förvärva sådana områden 9 vilket med tanke på kommunal tekniska anläggningar skulle vara mest ändamålsenligt.
För att även hos oss befrämja kommunernas lilarkanskaffning föreslår landskapsstyrelseny att en motsvarande landskapslag om räntestöd ti 11 kommuner för anskaffande av områden för bos tadsprod uktion
skulle antagas. Lagförslaget har i sak givits samma innehåll som
nämnda rikslag.
Enligt 1 § skulle av landskapsrnedel räntestöd kunna beviljas l{:ornBun för inköp av områden för bostadsproduktion och därtill anslutna
behov. Med denna ordalydelse avses område som direkt skulle ko1=1ma
att användas som bostadstomter eller för ändamål so1;1 oskiljaktigt
saE1D.mnhänger med bostadsbyggandet. Som sådana områden anses exempelvis parkeringsområden 9 väg- och gatuområden och lekplatser för barn.
Även område, som skulle användas såsom park 9 rekreationsornråde eller
område för friluf tsända'Tiål, f8l ler inom begreppet "därti 11 anslutna
behov".
Enligt stadgandena i 3 och 7 §§ skulle i årsstaten årligen fastställas dels det högsta beloppety vartill räntestödskrediterna saJmnanlagt får uppgå och dels storleken av den minimiandel kommunen skulle
betala av räntan för räntestöd. I statsförslaget för innevarande år
har beloppet av räntestödskrediterna fastställts till 50.000.000 mark
och räntestödet till skillnaden mellan gängse bankränta och sex procent. L3I.ldskapsstyrelsen avser att i tilläggsbudget förelägga förslag
till dessa belopp och procenttal ännu under innevarande år.
Enligt 4 § skulle landskap sstyrelsen kunna besluta att antingen
miskaffningspriset i dess helhet eller till någon del finansieras

-2Ded räntestödskredit. Härvid skulle från fall till fall beaktas
sådana omständigheter som kommunens planläggningsberedskap, anskaffningens änc1araål med hänsyn till komLmnens utveckling och andra särskilda omständigheter. Räntestöd skulle icke beviljas blott för inköp av oraråden 9 utGTI skulle även gälla finansiering av andra fång,
såsom byte, expropriation eller i framtiden eventuellt införd förköpsrätt.
Såsom räntestödskredit skulle godkännas lån, sor_r:i för ifrågavarande ändamål beviljats av kreditanstalt, som står under offentlig
kontroll. På kredit8Tistalten skulle det ankomma att utöva tillsyn
däröver att räntestödskrediterna Gnvänts för det ändamål som förutsatts i beslutet om räntestödets beviljande.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga Landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
om räntestöd till kom111uner för anskaffande av områden för bo stadsprodukti on.
I enlighet med Ålands lands tings beslut stadgas:
1

§.

Riinltestöd för lån, som korJnmn upptar för anskaffande av oDråden
för bostadsproduktion och därtill anslutna behov, kan av landskapsstyrel sen beviljas på sätt i denna lag stadgas.
Lån, för vilket räntestöd erlägges, benämnes i denna lag räntestödskre dit.

2 §.
Räntestöd har till änd81l1ål att förbättra kommunernas möjligheter
att anskaffa lämpliga områden för bostadsproduktion och att därigenom friimja en fortlöpande tillgång på områden för bostadsbyggnader
av olika slag och därtill anslutna behov.
Förvärv av ornråden skall ske med särskilt bec:il;:tande av kool:land e
års behov av bostadsproduktion.
3 §.
I ordinarie årsstaten fastställes det högsta bel opp vartill räntestödskre di terna i stöd av denna lag varje år får uppgå.

4 §.
Landskapsstyrelsen besluter om den kredit sor:1 skall godkännas
såsom riintestödskredi t. Räntestödskredi t får icke uppgå till högre
bel opp än områdets DllSkaffning spris.
Såsom räntestödskrecli t kon godkiinnas kredit som för i denna lng
nvsedda iindrn:iål beviljas av kredi t0,nstol t, sou står under offentlig
tillsyn.
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--35 §.
Förutsättning för godkännande av rtintestödskredit är att priset
på det förvärvade eller för förvärv avsedda området med beaktande av
läget och omständigheterna i övrigt är skäligt och att området med
hänsyn till läge 9 mark och övriga förhållanden kan anses lämpligt
att användas för bostadsproduktion och därtill anslutna behov.

6

§.

Lånetiden för i denna lag avsedd ränt.estödskredi t får vara högst
20 år.

7 §.
Angående den ränta kreditanstalt högst får uppbära på räntestödskredi ter9 som beviljats i stöd av denna lag, gäller vad därom i
riket är stadgat.
8

§.

Ilen till kommun av landskapsrnedel utgående andelen av räntan på
räntestödskredi t fastst2.lles årligen i ordinarie årsstaten.

9 §.
Räntestöd utbetalas till kreditanstal ternn av landskapsmedel.

10 §.
Tillsynen över användningen o.v räntestödskredi ter enligt denna
lag utövas av landskapsstyrelsen.
Kreditanstalt skall övervru(a, att räntestödskredit användes för
det ändamål som förutsättes i beslutet om dess beviljande och i enlighet med stadgaodena i denna lag och med stöd därav utfärdade bestiil~melser~ Ilen som erhållit räntestödskredi t är skyldig att lämna
kreditanstoiten för tillsynen nödiga uppgifter.
Kredi tanstol t och den sow erhållit räntestödskre dit är skyldig
att lämna landskapsstyrelsen de uppgifter som erfordras för konstaterande av att kreditvillkoren iakttagits.
11

§.

Har kommun cmvänt medel av räntestödskreclit för annat ändamål än
vad sori1 avses i denna lag, Hi.mnat väsentligt vilseledande uppgifter
vid ansökningen om kredit eller hernlighålli t omständighet av väsentlig betyd el se för kreditens beviljande eller vägrat lämna i 10 §
avsedda uppgifter 9 kan landskaps styrelsen förklara det beviljade riintestödet förverkat.
KornrJunen kan härvid förpliktas att helt eller del vis ti 11 landskapet återbetala den av lan dskapsDedel erlagda riint egottgörel sen
sarat dessutom i årlig straffrnn ta erlägga två procent på kreditbelopp
från den c1 ag det lyfts,.
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-412 §.
Har med räntestödskredit anskaffat område i sin helhet eller

till största delen s å lts eller har området tagits i bruk för annat
än bostadsproduktionsändamål och därtill anslutna behov eller har
omständigheterna förändrats s å 9 att de villkor som gäller för räntestödskredi t icke längre uppfylles 9 eller föreligger eljest skä l
därtill 9 k an landskapsstyrelsen helt eller delvis inställa utbetalningen av räntestöd frå n och med den tidpunkt 9 då ov811 avsedd förändring i förh å llandena inträtt eller området begynt nyttjas i
strid ned bestärnwe lserna.
Har räntestöd redan erlagts efter den i 1 mom. avsedda tidpunkten

9

l<:an kommunen åläggas att återbetala denna del av rantestödet i dess

helhet eller till n ågo n del.

13 §.
I

beslut som g ivits med stöd av denna lag 9 med undant s.g av beslut

sow avses i 11 och 12 §§

9

f å r ti.ndrin g ej sökas genom besvär. Oaktat

besvä r anf ö.rts 9 kan i 11 och 12 §§ avsett beslut omedelbart verkst ä llas.

14 §.
Vad i 94 § 1

r:10rn.

l and skaps la g en

011i

kormnunalförval tnin g i lands-

koomunerna i l and skape t .Åland och 96 § 1 moIJ. 2 punkten landsk aps l a gen om kommunalf örva1 tni ng i .Mari ehar:o.n ä r stadgat angå en de understä llning av kommuns fullmäktiges beslut oru upptag ande av l å n till tililpas
icke på r ä nt estödskredi t.

15 §.
Niirnw.re best'i rmnelser angående verkställigheten och tillämpningen

av

vid behov . genorJ landskapsförordnin g.
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