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LAG; . OCH . EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 2/1985-86 med an

ledning av landskapsstyrelsens . fram

ställning tiU landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om bostadssparpre-

mier. 

Landstinget har den 15 november 1985 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört bostadslåne

inspektören Antonio Johans, får i anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att den bostadssparpremie, som 

utbetalas enligt landskapslagen om bostadssparpremier (16/82) och som utgör 1,75 

procent av sparat kapital, framdeles skulle utgå med ett engångsbelopp om 2.500 

mark. Dessutom föreslås en förhöjd premie utgå för bostadssparande barnfamiljer. 

Syftet med ändringen anges vara förenkling samt utökning av premierna. 

Utskottet har erfarit att en ändring av lagen om bostadssparpremier antagits i 

riket och anser att en liknande lagändring bör företas också på Åland eftersom en 

samordning medför flere fördelar t.ex. vid flyttning mellan ·riket och landskapet. 

Därtill kan de åländska bankerna även i fortsättningen direkt tillgodogöra sig sina 

centralorganisationers direktiv och rekommendationer gällande bostadssparpre

mien. Vidare förenklas handläggningen genom införandet av ett fastställt belopp 

och förändringen antas dessutom i de flesta fall innebära en förhöjning av 

bostadssparpremien, vilket utskottet ser som en fördel. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986. 

att Landstinget måtta antaga lagför

slaget oförändrat, dock sålunda att i

kraftträdelsebestäm melsen erhåller 

följande lydelse: 

Deponent som påbörjat bostadssparande före lagens ikraftträdande är berätti

gad till bostadssparpremie enligt tidigare gällande bestämmelser, om premien 
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e.nligt. ~e~na· .. lag. understige~ premien .enligt tidigare gällande' bestämmelser •. 

Har pre·mie utbetalats under tiden. 1 januari ~ L april 1986 har.deponent rätt att 
... . •. . 

utfå beloppet av ·skillnaden mellan premien enligt denna lag och premien enligt 

tidigare·. gällande bestämmelser. 

Mariehamn den 10 december 1985. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceord

föranden Lönn, samt ledamöterna Lund, Mattsson och Söderholm. 


