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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till landskapslag om till

lämpning av lagen om bostadsbidrag. 

Genom landskapslagen om tillämpning av lagen angående bostadsbidrag för fa

milj er med barn (75/74), vilken lag är en s.k.blankettlag, bringades de i riket 

gällande bestämmelserna på ifrågavarande område i kraft i landskapet. De för

valtningsuppgifter som hänför sig till lagens tillämpningsområde ankommer dock 

fortsättningsvis på landskapets myndigheter i de fall där de i riket ankommer 

på statlig myndighet . 

Genom lagen om bostadsbidrag (FFS 408/75), som träder i kraft den 1 juli 

1975 upphävdes lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn (FFS 586/61). 

Den nya lagen innebär en väsentlig utökning av antalet bidragsberättigade och 

utökade förmåner för dessa. I anledning härav bör förevarande blankettlag upp

hävas och ersättas med en ny blankettlag gällande tillämpningen av lagen om 

bostadsbidrag. Härvid fö~eslås att landskapets myndigheter fortsättningsvis 

skall omhänderha de förvaltningsuppgifter som i riket ankommer på statens myn

digheter samt att eventuella ändringar i lagen om bostadsbidrag skall träda i 

kraft i landskapet samtidigt som i riket . Enär det är av stor vikt att föreva

rande lag kan börja tillämpas så snart som möjligt, föreslås att verkställig

hetsåtgärder skall kunna företagas redan innan lagen trätt i kraft . 

Riksdagens svar på regeringens proposition bifogas framställningen. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

om tillämpning av lagen om bostadsbidrag. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 § . 

Lagen om bostadsbidrag den 4 juni 1975 (FFS 408/75) skall tillämpas i land

skapet Åland, med de undantag i denna lag stadgas. 

Sker framdeles ändringar i lagen om bostadsbidrag skall de ändrade stadgan

dena gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

2 §. 
De uppgifter och befogenheter som enligt lagen om bostadsbidrag ankommer på 

ministeriet för inrikesärendena, bostadsstyrelsen och länsstyrelse ankommer i 

landskapet på landskapsstyrelsen. 

3 §. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag ut

färdas vid behov genom landskapsförordning. 
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4 §. 

Denna lag tillämpas från den 1 juli 1975 och genom densamma upphäves 

landskapslagen den 18 oktober 1974 om tillämpning av lagen angående bostads

bidrag för familjer med barn (75/74) . 

.Mariehamn, den 4 juli 1975 . 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Lagberednings chef 
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