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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av landskaps

lagen om stöd för bostadsproduktion. 

Enligt 14 § 1 mom. landskapslagen om stöd för bostadsproduktion 

(14/82) kan landskapsstyrelsen äv synnerliga skäl bevilja anstånd 

med betalningen av räntor och avkortningar på bostadslån som bevil

jats för vissa i momentet angivna ändamål. Om anstånd med betalnin

gen av ränta beviljas, skall lånekapitalet enligt 2 mom. sagda 

paragraf vara räntefritt under anståndstiden. 
lli ttill s har anstånd med betalning av rHnL1 c ller avkortning 

på bostadslån aldrig beviljats. Om hyrorna i de hyreshus som 

finansierats med bostadslån skall kunna hållas på en skälig nivå 

även i framtiden så torde dock behovet av att bevilja anstånd öka. 

Möjligheten att bevilja den för varje enskilt fall mest ändamåls

enliga formen av anstånd är emellertid begränsad till följd av att 

hela lånekapitalet alltid skall vara räntefritt under anstånds

tiden när anstånd beviljas med betalningen av ränta. Denna begräns-
ning föreslås borttagen genom att 14 § 2 mom. skulle upphtivns. 
Härigenom skulle således landskapsstyrelsens prövningsmöjligheter 

öka. Avsikten är att ränta, i de fall då anstånd med betalningen 

av ränta.beviljas, skall uppbäras på lånekapitålet. Särskild ränta på den uppskjut

na räntebetalnipgen har landskapsstyrelsen däremot inte för avsikt att uppbära. 
I fråga om statens bostadslån gäller liknande anståndsregler 

enligt lagen om bostadsproduktion (FFS 247/66, ändrad genom FFS 

1014/83 såvitt gäller lån som beviljats före den 1 mars 1982 och 

genom FFS 81/82 såvitt gäller lån som beviljats efter sagda dag). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om stöd för bostadsproduk

tion. 
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I enlighet med landstingets beslut upp~~vs 14 § 2 mom. land

skapslagen den 11 mars 1982 om stöd för bostadsproduktion (14/82). 

Mariehamn den 23 februari 1984. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

T.f. lagberedningschef Lars Karlsson. 


