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LAG- OCH EKONOMIUf SK01TETS BETÄNKANDE nr 

18/1979-80 med anledning av ltm Barbro Sund

backs m.fl.hemställningsmotion till landskaps

styrelsen om åtgärder för utvidgning av bo
stadsbidraget till att gälla även ensamstående 
och sammanboende utan barn. 

Landstinget har över ovannämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

utlåtande. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande. 

Enligt självstyrelselagen 13 § 1 mom. S punkten tillkommer landskapet be

hörighet att lagstifta bland annat om familjebostadsunderstöd. Denna lag

stiftningsrätt har landstinget också utnyttjat genom att i form av en blan
kettlag anta lagen om bostadsbidrag (FFS 408/75). I enlighet med lagen om 
bostadsbidrag kan endast familjer beviljas bostadsbidrag. Med familj av

ses enligt lagen om bostadsbidrag 2 § 1 punkten personer som bor i gemen

samt hushåll och som underhåller åtminstone ett barn under 16 år eller i 

vissa fall under 20 år, samt enligt 2 § 2 punkten under vissa förhållanden 

även äkta makar som inte underhåller barn. 

I det att motionärerna hemställer om att bostadsbidraget skulle utvidgas 

till att omfatta även ensamstående och sammanboende utan barn hemställer 

de således om att landskapsstyrelsen skulle vidta åtgärder på ett område 
inom vilket landskapet kan anses sakna lagstiftningsbehörighet. Även om 

landskapet tillkom lagstiftningsbehörighet inom detta område kan man kons

tatera att det vid den finansiella utjämningen torde vara svårt att moti

vera avsteg från de i riket gällande bestrumnelserna om vilka grupper som 

är berättigade till bostadsbidrag. Därtill kommer att den gällande lag

stiftningen om bostadsbidrag har till syfte att stödja de personer som kan 

anses ha det största behovet av samhällsstöd för sina boendekostnader d.v.s. 

familjer och då barnfamiljer i synnerhet. 

Utskottet kan inte omfatta motionärernas krav eftersom de grupper som be

rörs i motionen, det vill säga ensamstående och sammanboende utan barn, 

är personer som inte är särskilt bundna av familjeförhållanden och således 

förutsatt att de är friska och arbetsföra kan anses tillhöra en sådan grupp 

i samhället som har goda möjligheter att påverka sin egen situation. Med 

anledning härav måste man av dessa personer kunna kräva att de anpassar 

sina bostadskrav utgående från sin inkomst och sin ekonomiska situation 

i övrigt. 
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För det fall att någon ensamstående eller samnanboende utan barn är i ett 

verkligt behov av understöd för sitt uppehålle så är det för denna möj

ligt att erhålla understöd enligt befintlig sociallagstiftning. 

Utskottet har efter omröstning (4-1) beslutat förkasta förevarande hem
ställningsmotion, varvid ledamoten Roald Karlsson anmälde avvikande åsikt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 15 april 1980. 

att Landstinget måtte förkasta föreliggande 

hemställningsmotion. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 
ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Björklund, viceordföranden Lönn samt leda

möterna Boman 1 Roald Karlsson och Söderholm. 


