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. LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 25/1990-91 med an

ledning av ltl Barbro Sundbacks hem-

. ställningsmotion till landskapsstyrel

sen angående initiativ till riksmyndig

heterna angående beräkningen av pen

sionärernas bostadsbidrag i de åländs

ka. kommunerna. 

Landstinget har den 22 mars 1991 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

. över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört vicelantrådet May Flodin och 
' ·. 

sekreteraren vid Folkpensionsanstaltens byrå. i Mariehamn Roine Söderlund, får i 
: c' 

.. anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att pensionärernas bostadsbidrag regleras genom rikslag, att 

bostadsbidraget för pensionärer uppdelas i tre kategorier och att de åländska 

pensionärerna hänförs till den minst fördelaktiga kategorin. Eftersom levnadskost

naderna i landskapet är höga och boendekostnaderna, enligt landskapsstyrelsens 

bedömning i fråga om det allmänna bostadsbidraget, är jämförbara med boende

kostnaderna i Esbo, Vanda och Grankulla borde de åländska pensionärernas boende

kostnader enligt motionärerna jämställas med boendekostnaderna i denna kategori. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar liks.om motionären att bostadsbidragen för 

pensionärer är en riksangelägenhet som regleras genom lagen om bostadsbidrag för 

pensionstagare (FFS 591/78). En ändring av lagen har nyligen företagits (FFS 

473/91) enligt vilken statsrådet från den 1 september 1991 årligen skall fastställa 

maximibeloppen av de boendekostnader som skall beaktas vid fastställandet av 

bostadsbidragen. Maximibeloppen fastställs på basis av den ort där bostaden är 

belägen. Detta innebär att bostadsbidragen för pensionstagare, precis som för 

övriga bostadsbidragstagare, frän och med den 1 september 1991 kommer att 

hänföras till tre olika kategorier varav Helsin9fors utgör den ena, Esbo Vanda och 

Grankulla den andra samt övriga landet, inklusive de åländska kommunerna den 

tredje. 

I sitt betänkande nr 24/ 1990-91 har lag- och ekonomiutskottet konstaterat att 

landskapsstyrelsen beträffande övriga bostadsbidragstagare hänför de åländska 

kommunerna till samma kategori som Esbo, Vanda och Grankulla eftersom de 

verkliga bostadskostnaderna i landskapet motsvarar bostadskostnaderna i dessa 
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kommuner. Enligt utskottets åsikt bör därför de åländska kommunerna rätteligen 

hänföras till denna kategori även vid beräknandet av grunderna för pensionärernas 

bostadsbidrag så att deras ställning i detta avseende blir minst lika bra som övriga 

samhällsgruppers. Utskottet anser detta ärende vara mycket angeläget i synnerhet 

med tanke på att gruppen pensionärer inte är den mest talföra i samhället. 

Utskottet konstaterar därför med tillfredsställelse att ärendet redan är aktualise

rat inom landskapsstyrelsen. Kontakter har via riksdagsmannen tagits till riksmyn

digheterna och även inom Folkpensionsanstalten har saken uppmärksammats. 

Enligt vad utskottet fått erfara finns två tänkbara sätt att i sak åstadkomma 

ändring. Ett sätt vore att· statsrådet i sitt beslut hänförde de åländska kommunerna 

till samma kategori som Esbo, Vanda och Grankulla, det andra att det i lagen om 

bostadsbidrag för pensionstagare stadgades att Älands landskapsstyrelse, i Stasrå

dets ställe, fastställer maximibeloppen av boendekostnaderna för Älands del. 

Utskottet har här inte tagit ställning.till en prioritering av dessa två:tillvägagångs

sätt utan överlåter åt landskapsstyrelsen att; fatta avgörande i denna fråga i det 

. _ fortsatt aktiva arbetet för åstadkommande av den i motionen efterlysta ändringen. 

Ledamoten Holmberg anmäler avvikande åsikt och - anser att motioen borde 

godkännas.· 

Med hänvisni[!g: till det anförda får utskottet vördsamt föreslå --.;. 

'. 

Mp.riehamn.:den 23 april 1991 

"-: .. 

att Landstinget måtta ~förkasta hem

ställningsmotion nr 68/ 1990-91. · 

;·· 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: · 

Anders Eriksson 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande., vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Söderlund samt ledamöterna Harry_Eriksson, Hedman-Jaakkola 
,c:. • och Holmberg 


