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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag om tillämpning av lagen angående 
bostadsbidrag för familjer med barn. 

Lagstiftningen om bostadsbidrag för barnfamiljeT har i riket 
kontinuerligt förnyats. Detsamma gäller motsvarande lagstiftning 
i landskapet. Den senast i riket företagna lagändringen gällde 9 § 

1 mom. (FFS 247/73)y varigenom systemet att bevilja bostadsbidrag 
för ett kalenderår åt gången upphävdes: I stället beviljas bostads
bidrag numera tillsvidare så länge förutsättningar för erhållande 
av bostadsbidrag föreligger. 

Man torde kunna förutsätta att ändringar i bestämmelserna angåen
de bostadsbidrag även i fortsättningen kommer att ske i jämförelse
vis rask takt. Det är önskvärt att dessa ändringar snabbt bringas 
i kraft också i landskapet. Med hänsyn härtill'anser landskapssty
relsen att man bör frångå utfärdandet av fullständiga landskapsla
gar på detta område och genom att utfärda en så kallad blankett+ag i 
stället bringa i riket gällande bestämmelser i kraft samt genom· 
denna lag fastställa att också framtida ändringar automatiskt skall 
bli gällande i landskapet. Endast beträffande de förvaltningsupp
gifter som hänför sig till området i fråga Iinns för landskapets 
del anledning till avvikelser. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 
antagande 

L.a n d ska p s 1 ag 
om tillämpning av lagen angående bostadsbidrag för familj·e.r med ba".cn. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 
1 §. 

Lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn den 30 decem
ber 1961 (FFS 586/61) och förordningen angående bostadsbidrag för 
familjer med barn den 12 januari 1962 (FFS 34/62) skall jämte däri 
senare gjorda ändringar tillämpas i landskapet Åland, med de undan
tag i denna lag stadgas. 
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,Sker framdeles ändringar i de i 1 rr.orr.. nämnda författningarna 

skall de ändrade ~tadgandena gälla i landskapet från tidpunkten 

för deras ikraftträdande i riket. 

2 §. 
De uppgifter och befogenheter "som enligt de i 1 § nämnda för

fattningarna ankorr.rcer på socialstyrelsen skall i landskapet handhas 
av landskapsstyrelsen. 

3 §. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

4 §. ;_ 
Denna lag träder i kraft den 1 september 197 4 och genom densan~ma 

upphäves landskapslagen de~~ 4 juli t962 om bostadsbidrag för fler
barnsfamiljer (37/62) jämte däri senare företagna ändringar. 

Mariehamnj den 10 april 1974 . 
i; 

På landskapsstyrelsens vägnar : 

~ '~l~ 
Sven ~{#sson 
. ~I 

V i c e 1 a n t r å d 

Lagberedn,ingssekreterare 
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