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EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 3/1986-87 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning tiH landstinget med förslag 

tiH 

l) landskapslag angående ändring av 

iandskapslagen om stöd för bostadsför

bä ttr ing och 

2) landskapslag angående ändring av 35 

och 36 § § landskaps!agen om stöd för 

bostadsproduktion. 

Landstinget har den 17 september 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

utlåtande över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört t.f. 1agbered

ningschefen Lars Karlsson, får i anledning härav anföra följande. 

Den 30 april 1986 antog landstinget en landskapslag ändring av landskaps

lagen om stöd för bostadsförbättring. La.gen förordnades dock av Republikens 

president att förfaHa på grund av att landstinget överskridit sin lagstiftningsbehö

righet vad gäller bestämmelsen om ändring av kommunal myndighets beslut. 

Landskapsstyrelsen har ändrat denna bestämmelse om ändringssökande medan 

landskapslagen l övrigt och i sak överensstämmer med den av landstinget tidigare 

antagna lagen. 

Utskottet har vid behandlingen av ärendet tagit de! av Republikens presidents 

skrivelse och har efter noggrant övervägande funnit att landskapsstyrelsens förslag, 

mot bakgrund av denna skrivelse, fär anses vara det riktiga. TiHika konstaterar 

utskottet att denna ändring av praxis kan medföra att landskapsstyrelsen i flera 

fall än för närvarande kommer att vara besvärsinstans. 

Ändringen av landskapslagen om stöd för bostadsproduktion utgör en konsekvens av 

i framstäUningen förda resonemanget. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget mätte antaga det 

framställn'ingen ingående första lag

förslaget i följande lydelse: 

Landskapslag 
angå.ende ändring av landskapslagen om stöd för bostadsförbättring. 

(Ingressen llka som 1 fra.mstäUningen). 
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1,3,4,.5,11,12,13,l4,20,22,22a och 25 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna träder ikraft den l april 1987. Andra än i 11 § ingående bestämmelser 

skall dock tillämpas på låneansökan som inlämnats före ikraftträdandet. 

Låntagare som vid denna lags ikraftträdande var befriad från skyldigheten att 

betala räntor och avkortningar skaH, utan hinder av vad i 11 § denna lag sägs, vara 

befriad från sagda skyldighet under den tid han uppfyller tidigare gällande 

förutsättningar för här avsedd befrielse. 

Utskottet föreslår vidare 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående andra lagför

slaget oförändrat. 

Mariehamn den 24 november 1986 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Lund, Mattsson och Söderholm. 


