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L/\C- och EKONQ'-HIJTSKOTTf:TS Bf:Ti\NK/\Nnr: nr 

11/1981-82 med :inledning ;1v lt.m Ho:1ld 

Karlssons m,fl.hemsUUlningsmobon till 

landsk:ipsstyrl'lSl'n ;mg:11'ndL' ut;1rbct:111dc ;1v 

en 1andskcips1;:ig om förh;ind1ingssystem vid 

bostaclsfinansicring. 

Lu1dstinget har inbegärt Jag- och ekonomiutskottets yttrande i ärendet. 

Ut::;kottct, som hört vicelantrådet Ragnar Erfandsson och lagbcrednings

chc ren Chdstcr Jansson, får hännccl vördsamt an för:1 följ :mdc, 

Riksdagen stiftade 1978 en lag om förhandlingssystcm vid hostadsfinansic

ring (FFS 411/78). Ltgcn::; syfte iir i första h:md konjunkturpolitiskt, 

d .. v. s. man vill styra investeringarna i bostadsproduktioncn så att :fimm

sicringen och användningen av resurserna anpe:1ssas til 1 den a 11männa kon

junkturutvecklingen. Bostadsbyggandet borde kunna användas för att ut

jänm;:i sysselsättningen inom byggnads sektorn, Vidare vi11 rrnn genom l:igen 

trygg0 en regionalt sett rätt dimensionerad byggnadsverksantl1et, Förhand

lingarna bedrivs årligen mellan representanter för statsmakten, finlands 

Bank och kreditanstalterna. Härvid eftersträvas rekommendationer till kre

ditanstalterna som reglerar hur långivningen för olika typer av bost~ider 

borde fördelas mellan <le olika grupperna av kreditanstalter. Rekommenda

tionerna avser byggandet av såväJ med statens bostadslån belånade bostäder 

som s,k, hårdvalutabostäder, 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen, nännast genom sakkurmigor-

ganet bostadslånckorrunissionen, senaste år fört diskussioner med represen

tanter för på Aland verkande banker och försäkringsbolag samt :folkpensions

anstalten angående deras medverkan i :finansieringen av bostadspro<luktioncn, 

Diskussionerna har fTämst syftat tilJ att klarlägg<i kreclitinrättning<n11<Js möj

ligheter att bcvilj<i primärlån för bostadsbyggandc i si\clan gr;1<l sum motsv;1r;11 

de bostads1ånemedel som upptagits i landskapets budget. Diskussionerna har 

enligt landskapsstyrelsens uppfattning bidragit till att tmderlätta det 

praktiska förfarandet vid handläggningen av bostaclslfö1eärenden och man har 

för avsikt att fortsätta denna typ av diskussioner. 

Enligt den landskapslag om stöd förbostadsprocluktionen landstinget nyligen 

godkänt skall envar kommun årligen uppgöra en bostadsproduktionsplan :för de 

fem följande åren. Härtill hå11er planeringsr<'ldet :för närvarande pft med 

att uppgöra ett hela landskapet omfattande bostadsprogram. Även dessa åt-
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gn r syfL1 r til 1 ;1tt gör;1 bost;1JspruJuktioncn i Lmdskapct mcr;1 pLtn-

ssig såväl v:.:id gällcT firnmsiering, fördelning mellan olib typer av 

bostäder som konjunkturpolitiska omstLindigheter, 

Lagstiftningsbchörighctcn lwtrUffandc bost;1dsprocluktioncn anses tillk\)11un:1 

lands fin.get medan däremot l ;1gstiftningen bet rä ff ande bank rö rc; !se t i I J -

kommer rikets myndigheter, Landstinget kan i och för sig genom lagstift-

ålägga 1andskapsstyrelsen att föra vissa typer av förhandlingar. Så 

fö1fomdlingarna - liksom för övrigt är fallet enJ igt rikets lag -

har karaktär av frivilliga diskussionsti11fällen utan bindande verkan torde 

hinder i och för sig inte föreligg:i att stifta en Lmlbbpsl:1g h[irom, stir

ski 1 t om de avsedda förhandlingarna har till syfte att främja bo:-;tadsproduk

tJonen, Däremot torde landstinget salma behörighet att stifta en lag som 

syf t0r till ;.itt trygga enskilda 1 ånt.ag;ucs rätt t i 11 1 {\n för visst i:incbm[i J 

genom för bankerna tvingande bestännnelscr eftersom regleringen av bankvcrk

scunheten tillkommer rikets organ. 

Enligt utskottets uppfattning föreligger inte behov av en 1 andskapslag av 

åsyftat slag. De riksomfattande konjunkturpolitiska bedömningarna konm1er 

under alla omstt.inclighctcr att gill 1;1 för landskapets del, bLm<l annat genom 

Finlands Banks styrning av kreditväsendet. Däremot finner utskottet det 

angeläget att landskapsstyrelsen fortsätter och vidareutvecklar de kontakter 

med olib kreditanstalter som redan inletts. Genom det ovan berörda Lm<l

skapsomfattande bostadsprogrammet och genom budgetförslaget kan landsk;1pssty

relsen redan nu påverka inriktnj.ngen av bostadsproduktionen i landskapet. Det 

vore väsentligt att landskapsstyrelsen genom diskussioner med kreditinrätt

ningar kunde påverka även deras beredskap att bidra till bostadsfinansie

ringen utgående från de fördelningsgrunder landskapsstyrelsen och lands

tinget omfattaL 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marichamn den 2 mars 1982. 

att Landstinget med förkastande av hemstiii l -

ningsmotionen bringar betänl<.andets motivering 

till landskapsstyrelscns kännedom. 

På lag~ och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjan1e Björklund 
ordförande Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordLBjörklund,v,ordLBcrg(delvis) ,Jcd;1mötema Lönn, 
Södcrholm och Boman samt ersättaren Karl Jansson (delvis). 


