
Nr 27/1970. 

131 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning ti-11 Ålands lands

ting med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om bostadsbidrag 

för flerbarnsfamiljer. 

Bostadsbidrag i ~töd av landskapslagen om bostadsbidrag för fler

barnsfamiljer (36/62) har beviljats seda.YJ. år 1962. Under det första året 

beviljades åtta familjer bostadsbidrag, medan motsvarande antal -under 

år 1969 uppgick till 69. 
Motsvarande lag i riket lagen angående bostadsbidrag för familjer 

med barn undergick genom lag den 26 juni 1970 (FFS 439/70) vissa änd-

ringar, vilka samtidigt kompletterades med en ändring av lagens verkstäl

lighetsförordning (FFS 440/70). På grund av dessa lagstiftningsåtgärder 

påkallas en motsvarande ändring av landskapslagen om bostadsbidrag för 

flerbarnsfamiljer • 
..2..j. Genom ändringen i 3 § i rikets förordning har kretsen av de per~ 

soner som räknas såsom familjemedlemn.ar utvidgats till att även omfatta 

annan nära anförvant än föräldrar och barn med familj. För att sådan 

anförvant skall tagas i beaktande skall dock synnerliga skäl föreligga. 

Enligt samma ändring skall på synnerliga skäl medräknas även barn till 

person 9 som icke hör till familjen, men som behövs för skötseln av hemmet 

eller på grund av sjukdom i familjen. Dessutom skall tillfällig vistel

se utom hemmet icke påverka bidraget även om det är fråga om andra fa

miljemedlemmar än . barnen. 

i.J.:. Enligt gällande lydelse av 4 § 2 mom. godkännes för bidrag lä
genhet i hus som är äldre än 20 år endast om där finns centralvärme, 

vattenledning och avlopp. I vissa fall har tillämpningen av detta stad

gande lett till att bidrag indragits 7 då huset uppnått sådan ålder trots 

att det under den tid bidrag utgått ansetts uppfylla rimliga krav på fa

miljebostad. På grund därav har motsvarande bestämmelse utgått ur rikets 

lag och av samma anledning borde den strykas i landskap slagen. 

1-§..:. Vid beräknandet av den sammanlagda beskattningsbara inkomsten 
för familjen har medtagits endast hälften av inkomsterna för barn under 

18 år. Denna åldersgräns har i riket höjts till 20 år. 

lQ §. I de fall förutsättningarna för lyftandet av bostadsbidrag icke 

längre föreligger eller ändrats 7 har detta enligt gällande lag påverkat 

bidraget först vid ingången av följande kvartal. Då detta förhållande 

i Vissa fall icke visat sig ändamålsenligt, föreslås stadgandet ändrat 

så, att förändringen kan beaktas redan från ingången av följande månad. 

1._2 §. Genom en ny lOa § i rikets lag förhindras utmätning av bostads
bidrag . Då ett sådant stadgande faller utanför lagstiftningsbehörigh:ten? 

är det gällande i landskapet oberoende av lagstiftningsåtgärd, men land-
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skapsstyrelsen anser dock stadgandet befogat med hänsyn till enhetlig-

heten. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrel sen vördsamt 

förelägga landstinget till antagande: 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § 2 och 3 mom., 4 § 

2 mom.? 7 § 3 mom. och 10 § 1 mom. landskapslagen den 4 juli 1962 om 

bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer(36/62), av dessa lagrum sådant 7 § 

3 mom. lyder i landskapslagen den 6 juli 1966 (40/66) samt fogas till 

12 § ett nytt 2 mom. såsom följer~ 

3 §. 

Såsom familjemedlem räknas även till samma hushåll hörande lägenhets

innehavares och dennes makes föräldrar och barn med familj samt på syn

nerliga skäl jämväl annan nära anförvant. 

Såsom hörande till familjs hushåll anses förutom familjemedlemmarna 

person som behövs för skötseln av hemmet eller på grund av familjemed
lems sjukdom samt på synnerliga skäl sådan persons barn. Familjemedlem 
hör till hushållet, fastän han till följd av studier, tjänstgöring som 

beväring, förvärvsarbete eller annan därmed jämförbar orsak tillfälligt 
är borta från hernme t. 

4 §. 

Lägenhetens läge, planering, storlek, utrustning och skick böra mot
svara de fordringar som skäligen kunna ställas på en familjebostad. 

7 §. 

Till familjemedlemmarnas srunmanlagda beskattningsbara årliga inkomst 
räknas likväl endast hälften av inkomsterna för barn under 20 år. 

10 §. 

Bostadsbidraget beviljas för var gång till utgången av följande ka
lenderår. Ha förutsättningarna för beviljandet av bostadsbidrag föränd~ 
rats eller föreligga de icke längre, beaktas förändringen från ingången 

av den månad, som följer näst efter förändringen i förutsättningarna 
för beviljande av bostadsbidraget, utom i fall förändringen gäller fort

satt skolgång eller studier för sådant barn som skall försörjas,eller fö 

l'ingEl.1 Eiljest ät:fav mindre betydelse, i vilka fall den må lämnas obeaktad. 
Då antalet personer i sådan familjs hushåll, som erhåller bostadsbidrag, 
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ökat så~ att invånarantaiet i lägenheten öve~stiger det i 5 § föreskriv-

na an talet j 1må bos tadsbidrag likväl ännu beviljas för högst två års tid. 

Bostadsbidrag må 

Mariehamn 9 den 9 

Lantråd 

12 §. 

utmätas. 

sstyrelsens vägnar: 
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