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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANOE nr 13/1987-88 med an

ledning av ltrn Göran Bengtz rn.fl. 

he1 nställnings motion till landskapssty

relsen angående ändring av lagstift

ningen om räntestöd för förvärv av 

hyresbostädcr så att räntestöd kan ut

ges för nyproduktion av bostäder. 

Landstinget har den 16 mars 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört bostadslåneinspektören Björn 

Karlsson och finanschefen Dan Eriksson får i anledning härav anföra följande: 

I motionen sägs att efterfrågan på räntestöd enligt landskapslagen om räntestöd för 

förvärv av hyresbostäder, är ringa bland annat på grund av att räntestöd inte kan 

utges för nybyggnad. För att alla medel som samhället ställer till förfogande för 

bostadsproduk tion skall kunna användas på ett ändamålsenligt sätt bör reglerna 

enligt motionärerna ändras så att räntestöd även kan utges när fråga är om 

nyproduktion av bostäder. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att landstinget redan i landskapets ordina

rie årsstat för år 1988 fattat beslut om en tillämpning i enlighet med den av 

motionärerna föreslagna. Under moment 23.21.63 Räntestöd för förvärv av bostä

der (F) sägs nämligen att "även län som beviljats av kommun i landskapet eller av 

offentlig tillsyn underkastad kreditanstalt skulle kunna godkännas som räntestöds

lån för främst anskaffande, byggande eller ombyggni!$1 av hyresbostäder." 

Eftersom gällande lag endast omtalar räntestöd för förvärv av hyresbostäder och 

således inte står i konformitet med ovannämnda landstingsbeslut bör lagen enligt 

utskottets mening ändras. I motionen efterlyses en utvidgning av räntestödsmöjlig

hctcrna stl. att de skulle gälla även för nyproduktion. Enligt utskottets mening bör 

landskapsstyrclscn också överväga att i lagen inta en möjlighet att bevilja 

räntestöd även för lån för finansiering av grundrcparation av hyresbostäder. En 

liknande ändring har antagits i rikslag (FFS 62/85). 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 
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Mariehamn den 5 april 1988 

att Landstinget måtte hemställa om 

förslag till en sådan ändring av land

skapslagcn om räntestödslån för för

värv av hyrcsbostäder (17 /82) att rän

tegottgörelse kan utges även för lån 

för finansieringar av nyproduktion av 

bostäder. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ragnar Erlandsson 

ordförandc 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erlandsson, viceordfö

randen Hedman-Jaakh.ola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och Göte 

Sundberg. 


