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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 4/ 
196 2 med anledning av Ålands landskapsstyre lses 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om bostadsbidrag för fler-

barnsfamiljer (4/1962)~ 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat ärendet och får 

härmed vördsamt anföra följande. 

Utskottet, som omfattar den av landskapsstyrelsen anförda motiverin

gen, har i lagtexten företagit vissa ändringar, vilka i sak motsvara 

stadgandena i rikets lag om bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer. Sålun

da har 1 § ändrats så att densamma, dock med en liten omstilisering, 

överensstämmer med 1 § i rikslagen 1 varigenom lagens ändamål genast 

klargjorts .• I förslagets 3 § har utskottet ansett, . att stadgandena i 

3 § i rikets förordning även bör intagas i landskapslagen för att be

greppet flerbarnsfamilj här skall vara detsamma som i riket. Bestämmel

sen i förslagets 4 § 2 mom. att l ägenhet i hus 1 som är över 20 år kan 

anses uppfylla fordringarna på en familjebostad endast om den, utom an

nat, är försedd med centralvärme, är enligt utskottets förmenande väl 

rigorös då man beaktar att de flesta bostäder på landsbygden ännu sakna 

centralvärme. Genom denna bestämmelse begränsas möjligheterna för be

viljande av bostadsbidrag på landet i avsevärd grad. Likväl har utskot

tet icke velat moderera ifrågavarande stadgande då en viss osäkerhet om 

utgifternas kompensering kunnat uppst å om landskapslagen i sak fått ett 

Vidare tillämpningsområde än i riket. 

I 10 § 3 mom. har utskottet infört en stilistisk ändring. 

Hänvisande till vad utskottet ovan framhållit föreslås l agförslaget 
lyda: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om bostadsbidrag för f lerbarnsfamiljer. 

I eniighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
För att trygga boendemöjligheterna för flerbarnsfamiljer så att bo

endekostnaderna icke överstiga en så som skälig befunnen del av familjens 

inkomster, beviljas i hyreslägenheter boende flerbarnsfamiljer bostads
t· ldrag ur landskapets ordinarie medel i enlighet med vad i denna lag 
stadgas . 

2 §. 
Som i framställningen. 
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3 §. 

031 

Med flerbarnsfamilj avses i denna l ag familj , som har minst två till 

samma hushåll h örande barn att försörja. Till familjens barn hänföras 

även fosterbarn, för vilka familje n varaktigt sörjer. Som barn som 

skall försörjas betraktas barn under sexton år, s å ock barn , som fyllt 

sexton , men icke tjugo år och som fortsätter sin skolgång eller sina 

studier , eller arbetsoförmöget barn. 
som familjemedlem räknas även till samma hushåll hörande lägenhetsin

nehavares och dennes make s föräldrar samt barn med familj. 

Som hörande till familjens hushåll anses förutom fam i ljemedlemmarna 

person , som behövs för skötseln av hemmet eller på grund _ av familjemed

lems sjukdom. Barn hör till samma hushåll, fastän det till följd av 

studier eller annan därmed jämförbar orsak är tillfälligt borta från 

hemmet . 
4-9 §§ . 

Som i framställningen. 

10 §. 

Bostadsbidrag beviljas för varje gång högst till utgången av följande 

kalenderår . Hava förutsättningarna f ör beviljandet av bostadsbidrag för

ändrats eller f öreligga de icke mera, beaktas förändringen fr ån ingången 

av följ ande kvartal. Då antalet personer, hörande till säd an familjs 
t 

hushåll, som erhåller bostadsbidrag, ökats så, att invånarantalet i 

lägenheten överskrider det i 5 § föreskrivna antalet , må bostadsbidrag 

likväl ännu beviljas under h ögst två år tid. Flyttar familj, som erhål

ler bost adsbidrag, från lägenheten, skall bostadsbidraget f ör denna bo

stads vidkommande icke mera utgå från ingången av den kalendermå nad, som 

följer närmast på den, då hyresförhållande~: upphörde. 

Bostadsbidraget utbetalas av kommunen månatligen, den första eller 

andra dagen i månaden, å t den, som åtnjuter bidrag, eller åt dennes 
hyresvärd. 

Ombe sörjer den , som åtnjuter bostadsbidrag, sj ä l v uppvärmningen av 

den förhyrda lägenheten, erlägges åt honom så stor procent av den av 

landskapsstyrelsen godkända värmekostnaden, som enligt 6 § gäller för 

bostadsbidraget. Värmekostnadens storlek skall fi;ir varje månad utgöra 

en tolftedel av den beräknade å rliga värmekostnaden. 

11-14 §§. 
Som i framställningen. 

Pä grund av vad lag- och ekonomiutskottet ovan anfört, får utskottet 
vördsamt föreslå, 

att Landstinget må tte antaga l agf örslaget i 
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den lyde lse landskapsstyrelsen föreslagit med 

beaktande av de ändringar lag~ öch ekonomiutskot
tet ovan anfört. 

Mariehatnn den 8 mars 1962, 

På lag- ocn ekonomiutskottets Vägnar: 

w~~ 
Ordförand~ Valter Nordas. -

&Uh~ 
Sekreterare Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
Viktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och Ber
tel Söder lund. 


