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FINANSUTSK01TETS BETÄNKANDE nr 7/1980-81 

med anledning av dels ltl Barbro Sundbacks 

rn.fl. hemställningsmotion till landskapssty

relsen om uppgörande av ett bostadspolitiskt 

program (22/80-81), och dels 

ltm Bert Häggbloms rn.fl. hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen om utredning beträf

fande bostadssituationen i landskapet 

(27 /80-81). 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotioner inbegärt finansutskot

tets yttrande. Då i motionen 27/1980-81 önskad utredning utgör en del av 

ett bostadspolitiskt program har utskottet behandlat motionerna i ett sam

manhang och däröver givit ett gemensamt betänkande. 

Utskottet har i ärendet hört t.f. regionplanechefen Gunda Abonde-Wickström 

och byggmästaren Alvar Dahl och får anföra följande. 

Utskottet har i samband med handläggningen av tidigare hemställningsmotioner 

(Mot.nr 84/1979-80 angående utredning av bostadsproduktionen och dess finan

siering samt mot. nr 80/1979-80 om åtgärder för användning av sysselsätt

ningsmedel till produktion av bostäder) i sitt betänkande nr 22/1979-80 re

lativt utförligt redogjort för till nu föreliggande hemställningsmotioner 

anslutna frågor. I utskottets betänkande efterlystes bl. a. de i nu före

liggande hemställningsmotion nr 22 nämnda åtgärder, vilka enligt utskottets 

uppfattning, såsom komplettering till tidigare vid regionplanebyrån utförda 

utredningar skulle kunnat utformas till ett bostadspolitiskt program. 

Några konkreta åtgärder i detta avseende har inte vidtagits av landskaps

styrclsen. 

Ifråga om bostadssituationen kommer vissa uppgifter att föreligga redan 

under år 1981 från den folkräkning som utfördes 1980. Folkräkningen kan 

också ge annat underlagsmaterial för bedämning av boendeförhållandena i 

landskapet. Även regionplanebyråns utredning om 'Nybyggnadsbehovet i 

landskapet 1970-1990' ger i dessa avseenden ännu aktuella uppgifter som 

bör beaktas och som med erforderliga justeringar bör ge möjlighet till 

bedömning av behovsfrågan. 

En av de viktigaste frågorna vid nyproduktionen av bostäder är finansieringen. 

Såvitt gäller landskapets bostadslån har en av landskapsstyrelsen tillsatt 

kornmitte föreslagit ändringar av bostadslånelagen, avsedda att underlätta 
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finansieringen. Utskottet upprepar srn tidigare framförda uppfattning att 

ytterligare kontakter och samarbete mellan l:.mdskapet, kommunerna, kredit

givarc och byggare är nödvändiga för att fä finansieringsfrågorna lösta. 

Utskottet har sålunda i princip omfattat förslagen i motionerna. Med beak

tande av att underlagsmaterialet för bedömningen i stort redan föreligger 

och konkreta åtgärder för bostadsbyggandet är det mest aktuella, är utskot

tets uppfattning den, att bostadsprogrammet borde utformas och' åtgärds

inriktas med huvudvikten lagd på handlingslinjer i fråga om finansieringen. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet föreslå 

Mariehamn den 12 januari 1981. 

att Landstinget såvitt gäller motionen nr 

22/1980-81 hos landskapsstyrelsen hemställer 

om att för landskapet utformas ett åtgärds

inriktat bostadsprogram meJ särskilt beak

tande av finansieringsfrågorna, samt 

att Landstinget med förkastande av hemstäl 1-· 

ningsmotionen nr 27/1980-81 bringar motio

nens motivering till landskapsstyrelsens 

kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Niirvarande i utskottet: ordföranden Rolf Carl son, viccordföranclcn Rogcr 

Jansson samt ledamöterna Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 


