
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 till Ålands landsting med 

m e/195 3. förslag till landskapslag om bosättningslån i 

landskapet Åland. 

Behörighet a tt lagstifta om bosä ttningslån tillkpmmer i enlighet 

med stadgandet i 13 § 1 mom. 5 p. i gällande självstyrelselag 

Landstinget. I riket utgavs redan den 20 novemberl945 lag (1177/ 

45) och förordning (1178/ 45) om bosättning slån. Landf:3kapsstyrelsen, 

som anser l agstiftning i ämnet för landsk:apets del nödvändig, har 

uppg jort fö r slag till landskapslag om förenämnda bosättningslt'm. 

Förslag et bygger i det stora hela på stadgandena i rikets lag och 

förordning. Innehållet i förslage t är i korthet följande. 

1 kapo Allmänna stadganden. 

Bosättning slån kan a v l andskapsstyrelsen inom ramen för av lands-

ting et beviljat anslag t i llerkä nnas personer, vilka ingå tt eller in.:... 

gå äktenskap. Bosättningslånen ä ro r äntefria samt avsedda för an-

skaffning a v erforderligt bostads - och annat lösöre till eget hem. 

Förutsä ttning för bevilj9nde av bosättningslån är: 

.1) att 'bägg e sökandena äro,finska medborgare eller att kvinnan 

genom iktenskapet blir finsk medborg~re, och att de avgiva försäk-
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ran om, att de ärna förbliva bosatta i landet; 

2) att maru1en och kvinnan icke vid inlämnandet 8v ansökan om 1 

eller, då lånet sökes efter vigseln, vid äktenskape t~ ingående 

fyllt 30 år; 

3) att lånesökandena ej hava tillräckliga medel för grundandet 

av eget hem; 

4) att lysning avkunnat s för lånesökandena; 

5) att" låne sökandenas personliga egenskaper tiro sådana, att de-

ras ekonomiska understödjande ur samhällets synpunkt i nämnt av-

seende ar änclm11i\lsenligt; och 

6) att ansökan inlämnas sena st inom sex m{mader efter vigseln. 

Maximibeloppet för bosättningslån skall fastställas av land-

skapsstyrel-sen - helt naturlie;t av kompensationshänsyn till samma 

belopp som i riket, vilket för närvarande utgör femtiotusen mark. 

eller penning 8 r 
Bosättning slånen utgivas i form av inköpsanvi:3ningar/ eller del vis 

i vardera formen, och låne t skall amortera•s , inom förloppet av fem 

år g enom terminsvis skeende avbetalningar, vilka begynna sex 

månader efter lånets beviljande. Anstånd med amorteringarna kan 

på särsl::ilda skäl beviljas. Erläggande av amortering avbrytes fö :r 

tolv månader framåt, varje gång ett barn fötts i äktenskapet, mel-

10 •<J 

lan låntagarna. Har i äkrtenska:peJ; fötts tre barn, som varit vid 

liv sex månader, räknas som amortering till godo en femtedel och 

för fyra '9arn hälften av l:E.mets urspri_mgliga belopp. · Har i äkten-

s1capet fötts· fem barn, anses lånet i
1 
dess helhet vara återbetalto 

Ansökan om l ån skall ingivas till socialnämnden i den kom:nun, där 

mannen är bosatt. Socialnämnden äger med sitt utl~tande insända an I 

söknine~n till landskapsstyrelsen. Om återbetalning av lånet genom 

låntagares frånfiHle eller av andra synnerligen väga~nde skäl för 

låntagare eller den avlicLnes rättsinnehavare skulle medföra så sto-

ra svårigheter att han ell er de till följd därav skulle bliva ur-

ståndsatta at t försörja sig själva eller sina anhörie;a, kan befri-

els~ helt eller delvis från erläggande av den resterande delen av 

lånet beviljas. Landskapsstyrelsen kan förordna om omedelbar å-

terbetalning av l ån på i förslage t närmare angivna grunde r . Lånta- ' 

gare skall under l ånetiden hava sitt bostadslösöre brandförsäkrat i 

av landskaps styrelsen godkänt inhemskt försäkringsbolag till ett be-

lopp , som är å tminstone lika stort som l ånebel oppet. 

~ kap. Verkställighetsföreskrifter. 

Ansökan, som skaJ-1 underskri.vas av makarna eller de trolovade, 

skall ställas till landskapsstyrelsen och å tföljas av särskild i för I 

I . I 
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slaget nämnd utredning. Lånet beviljas emot skuldsedel på fast - Landskapsstyrelsen kan inom ranen för anslag , son för ändamål et . 

ställd blankett. Bägge sökandena skola unclerskriva skuldsedeln oc re s erverats i l a n dska1Je ts inkomst- och u tgiftsstat, på därom g jord 

förbinda sig att solidariskt ansvara f ör l ån e t. Sökandena skola ansökan bevilja dem, som ingå eller ingått ä ktenskap , räntefritt 

ä ven prestera intyg, om a tt de förfoga över bostad , samt at t de bosä ttninc slån a v landskapsmedål för anskaffning a v till grundande 

brandförsäkrat sitt lösöre, såsom l egen f öre skriver. Inköps- av eget hem erf oyderlig t bostads- och anno.t lösöre i enlighet me d 

anvisningarna eller i penningar utgående belopp tillställas l ånta- vad i denna l andskapslag stadgas . 
' 

garna g enom vederbörande socialnämnds förmedling. I förslaget ing 2 §. 

vidare stadganden därom, huru förfaras skall för a t t k omma i å tnju- Förutsättninc; för bevilj ande a v bosä ttnin,gslån" ä r: 

tande av avbrott i erlägf.~ande av amortering, befrie::Se frå n erläg- 1) att bägg e lånesökande~a äro finska medborgare eller att k~in-

gande a v del av amortering för tre, fyra eller fem barn, anstånd nan genom äktenskapet blir finsk medborgare och att de avgiva för-

e~ler befrielse från åt erbetalnin~ av resterande l ånebelopp , samt sä kran om, att de ärna förbliva bosatta i Finland; 

huru meddelande skall ske om beviljat bosättning slån. 2) att mannen och kvinnan icke vid inlämnande a v ansökan om l ån 

Hänvisande till förestående får l andskapsstyrelsen vördsamt fö- eller, då l ån sökes efter v~gseln, vid äktenskapets ingående fyllt 

relägga Lan dstinget till antagunde nedans tående 30 år; 

L a n d s k a p s 1 a g 3) att l åne sökandena ej hava tillrä ckliga tillgån gar för gmmdan 

om bbsättningslän i l andskapet Åland. de av eget hem; 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: , 4) att lysning avkunnats för l ånesökandena; samt 

. 1 kap. 5) att lånesökandenas personliga egenskaper ä ro sådana, att de-

Allmä nna st.adganden. ras ekonomiska understödjande f ör i 1 §. nämnt ä n damål ur samhällets 

1 §. synpunkt ä r ä ndamålsenligto 
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Låneansökan skall avlämnas senast inom fö rloppet 3 v sex måna dei 
6 §. 

efter vigseln. 
Hava i iktenska11e t mellan l åntagarna fötts tre b arn, vilka varit 

På synnerliga skä l kan bostlttningsl&n beviljas, oaktat någon a~ 
vid liv sex månader, r äknas s å som amortering dem till godo en femte 

1 1 

de i 1 mom. 1 eller 2 punkten nämnda f örutsä ttning2rna saknas el-
del av l ånet s ursprungliga belopp, likv~l endast till den del, som 

ler ansökan inlämnats senare ~in i 2 mom. stadgats. 
av ti :l_l betalning icke förfallet l ån ännu är ogulden. Hava i äk-

tenskai-:iet föt ts fyra barn, vilka varit vid liv nämnda tid, r äknas 
3 §. 

.Maximi beloppet för bosät"'tnint;slån fastställes av landskaps s ty-
s&som amortering hälften av l änets ursprungliga belopp, och då i 

relsen. 
ä ktenskapet fötts fem barn, anses l åhet i sin helhet hava b.J.:ivit 

åt erbetalt. 
4 §. 

7 §. 
Bosättning slånet utgives till l åntagarna i form av inköpsanvis-

ningar eller pennin&ar eller delvis i vardera formen, i enlis het 
Ansökan om bosättningslån skall ingivas till socialnämnden i den 

med vad landskapsstyrels en närmare bestämmer. 
kommun, där mannen ä r bosa tt, vilken nämnd med anledning av densamm 

avgiver utlåtande samt drager försorg om des s befordran till l and-
5 §. 

Bosättningslån'et skall ~,terbetalas inom f örlop:pet av fem å r g enorn 
skapsstyrelsen liksom även om andra med utlåningsverksamheten förenc: 

de lokala åligganden. 
terminsvis skeende amorterinz ar, vilkas erläggande begynner sex 

månader efter det l ånet beviljats. 
Äro l ån eaökandena bosatta i skilda kommuner, skall ansökningen 

Erläggandet av amorteringarna instä lles för en tid a v tolv måna-
jämte utlå tande hänskjutas till soci2.lnämnden i den kom,nun, där 

kvinnan ä r bosatt, för avgivande a v utlå tande för hennes vidkom.man-
der varje gång ett b2rn fö tts i äktenskapet mellan l antagarna. 

de~ 

lVIed betalning en av amorteringarna kan l andskap :::;s tyrelsen på ansö· 

8 §. 
kan bevilja anstånd, dä rest särskild orsak prövas därtill föreligga' 
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Landsk2psstyrelsen drager" försorg om utfäraande eah inlösande av därest låne~ beviljats på grund av oriktiga uppgifter av l åntagar-

inköpsanvisningar samt om utbetalande av penningbelopp. na, därest l ånet använts för andra ändamål ä]n bosättning eller dä r-

.Amorteringar pa bos2. ttniYl{;slån erläggas till landskapsstyrelsens est låntagarna underlåtit att erlägga amorteringar eller annars 

kamreraravdelning. Underlåter lånt ag~: re att inom utsatt tid erlä.o-.o" ooc. 
brutit mot l ånevillkoren. 

amorteringar eller har landskapsst~.rrelsen med stöd av 10 § förord- 11 §. 

nat, att l änet omedelbart skall å terbetala s, drager ~änsstyrelsen Landskapsstyr elsen övervakar låneverksamheten. 

försorg om indrivning av dessa utan domstolsutslag eller s ä rskilt Socialnämnd ä r skyldig att l ämna nödiga u1Jpgifter och att vid 

ur l åntagarnas 
förordnande av överexekutor ;U'tinätningsbara tillg odohavanden. anfordran förete för övervakningen nödiga handlingar och andra ut-

9 §. redningar. 

Skulle å terbetalningen av l ånet till följd av l åntagarens fr ån- 12 §. 

fälle eller av andra synnerligen vägande skä l Cör l åntagaren eller 
I 

För minderårigs r äkning kan hans förmyndare utan förmyndarnämn- · · I 

den avlidnes rättsinnehavare medföra så stora svårigheter, att han dens tillstånd uppte.ga bosättningsl&n. 

eller de till följd hä rav skulle urståndsättas a tt försörja sig 13 §. 

själ va eller sina anhöriga, kan landskaps styrelsen på ansökan beviljB Låntagare skola under l ånet iden hava sitt bostadslösöre brand-

partiell eller fullst ~ndig befrielse "fr ån å terbetalningen av den försäkrat i a v landskaps styrelsen t.$O dkänd inhemsk försäkringsanstal il 

resterande delen av bosättningslänet. till minst lika stort belopp s om l ånebeloppet. 

10 §. 2 kap. 
i 

Landskapsstyrel.$en kan förordna om omedelbar återbetalning av bo- Ver kställighetsföreskriftero 

s 2. ttnin5 slån, därest låntagarna i cke blivit sammanvigdå inom sex må~ 14 §. 

nader, räknat från den dag, "då beslut orn l ånets beviljande utfärdat:- .Ansökan om sosä ttni,nc slån skall, undertecknad av de trolovade el 

I. 
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ler mal{arna, ställas till landskaps s t yrelsen. 

Till låneansökan skall fogas: 

1) av kyrkoherdeämbete, försarnling sledare eller föreståndare, f; 

rare av civilregister eller annan registermyndighet utfärdat intyg! 

varav framgår vardera sökan~ens fullständiga namn, födelsetid och 

-ort, bbn.ingsort, civilstånd och medborgarskap, samt när lysning 

avkunna ts eller äktenskap ingåtts; 

2) av två kända och trovärdiga personer undertecknat intyg över 

sökandenas omtän1rnamhet i ekonomiska angelägenheter samt över deras 

övriga på beviljande av lån• inverkande personliga eg·enskaper även-

som däröver, huruvida sökandemsjälva hava tillräckliga medel för 

att grunda ett hem; samt 

J) annan nödig befunnen ~tredning. 

15 §o 

Innan bosättningsiån utbetalas, skola sökandena till socialnämn- -

in-
den/giva på av landskaps styrelsen fastställd blankett i tvenne 

exemplar utskriven skuldsedel. Det ena exemplaret återlämnas till 

sökandena och ·det andra översändes till landskapsstyrelsen. Båda 

sökandena skola underskriva skuldsedel n, i vilken de förbinda sig 

att ansvara solidariskt för lånet. Till det exemplar, som översär 

1_1JJ 
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des till landskapsstyrelsen, skall sökandena foga av gårdsägare el-

ler disponent eller två andra trovärdiga personer givet intyg 

över att de förfoga över bostad ävensom intyg över att de försäk-

rat sitt bostadslösöre för minst ett lånebeloppet motsvarande be-

lopp. 

Hava i 1 och 2 mom. nämnda handlingar icke inlämnats till social 

nämnden inom tre månader efter det att någondera sökanden erhöll 

meddelande om att lån beviljats, är rätten att erhålla lån förver-

kad, såframt icke landskapsstyrelsen på framl&tgda vägande skäl an-

norlunda besluter. 

16 §. 

Inköpsanvisnin,,q:arna och det i· "'enni· n r 1- å d b 1 t -'-b _ l-' .L c;ar u·ce; en e e oppe u L. e-

talas till dem, som erhållit l :ln, genom socialnämndens förmedling. 

Inköpsanvisning, vilken angiver låntagarenas namn och det be-

lopp , , riå vilket den utställts, samt det slag av föremål, för vars 

inköp den ~ir avsedd, skall, ~.. . dd d f'' 1 Iorse me av orsä jaren undertecknat 

bevis, som angiver de sålda förmmålen och deras pris, tillställas 

landskapsstyrelsens kamreraravdelning :för inlösen inom sex månader 

från dagen för dess utställande. 

17 § •• 
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Bosättningslån skall, därest landskapsstyrelsen icke annorlund~ från återbetalning av lån skall ställas till landskapsstyrelsen och 

bestämmer, å terbetala s genom amorteringar, som erläggas kvartalsvi inlämnas till socialnämnden, som äger översända den jämte eget ytt-

18 §. ' li'ande till landskapsst ;yrelsen. 

För att l åntagarna skola fä tillg odoräkna sig i 5 § 2 mom. sta~ 21 §,, 

gat avbrott i erläggandet av amo2,teringar, böra de i nom tre månade Meddel ande rörande landskapsstyrelsens beslut angående bosätt-

från barnets födelse till l an dskaps styrelsen insända eller till ningslån tillställes lånesökandena med posten i rekommenderat brevo 

socialnärrmden inlämna a v läkare, barnmorska eller hä l sosyster gi- 22 §. 

vet intyg över att dem fötts ett barn. l 14§ nämnd ansökan skall skrivas på av l_andskapss t yre l sen 

I 1 milim. avsett avbrott i erläggandet av amorteringarna begynne fastställd blankett, vilken, liksom övriga erforderliga blanket-

senast efter förloppet av trettio dagar från den dag , då anmälan q ter, på sosialnämnds rekvisition avgiftsfritt tillhandahålles av 

be.rnets födelse inkom ti l l landskapsstyrelsen. l andskapsstyrelsen. Soc i alnämnden bör lika så avgi f tsfritt till-

19 §. handa.hålla sökandena nämnda blanketter. 

Då ät l åntagare fötts tre, fyra eller f'em i 6 § avsedda aarn, 23 §. 1 

skola de, för a·tt den i sag da lagrum stadgade delen av lånets ur- Närmare föreskri f ter rörande tillämpningen av der...na landskapslag I 

$~ungliga belopp skall kunna r äknas dem till g odo, inom tre mffena- kan vid behov utfärdas av l a ndsk3.psstyrelsen genom l andska:psför-

der räknat från den dag, då det senast födda barnet levat sex måna ordning . i 

der, till landskapsstyrelsen insända eller till sopialnämnden in- Mariehamn den 1 8 februari 1953. I 

lämna ämbetsbetyg, utvisande b arnets ålder. Pä landskapsstyrelsens vägnar: 

20 §. Lantråd ~V~~ 
Ansökan om i 5 § 3 mom. nämnt anstånd och i 9 § avs e dd befriel 

Landskaps sekreterare 

I. 


