
1~83-83 Lt - Lagmot. nr 6 - Lcu. 

LAG- OCH F.KONOMTHTSKOTTF.TS BF.'l'ÄNKANDF. nr 6 / 

1~83-84 med anledning av ltm Ulf Anderssons 

m.fl. lagmotion med förslag till landskaps

lag angående iindring av Lmdsk:1psl:1gcn ,1m 

stöd för bostaJsproduktion. 

Landstinget har den 21 november 1983 inbegärt lag- och ekonomiutskottets ut

låtande över motionen. Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren 

Lars Karlsson och bostadslåncinspcktören Antonio .Johans, fiir i anledning härav 

anföra följa.ncle. 

Utskottet har erfarit att <le ändringar som gjordes un<ler landstingsbehandlingcn 

av förslaget till ny bostadsproduktionslag har medfört att landskapslagen om 

stöd för bostadsprocluktion (14/82) fött en delvis CJnnan verkan tin som dii avsi\gs. 

Av <len anlccln:ingen omfa~ttar utskottet motionens lagförslag. 

Ordföranden Sundback reserverade sig mot beslutet och har till betänkandet 

fogat skriftlig reservation. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga det i lag-

mot i oncn nr b/1983-84 ingi\cndc LlgWrsl:1l~CL 

Mariehamn den 20december 1983. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sunclh;1ck 

ordförande 
Bert !-!äggblom 

sekreterare 

Nii rv;irande vid ärendets avgörande bch~mdl ing: ord r. Sundhack, 

ledamöt. Lönn, Nordlund och Söderholm samt ersättaren Björklund. 



R E S E R V A T I 0 N 

Bostadsproduktionslagen (14/82) brister i flere viktiga avseenden, 

inte enbart på den punkt som motionär~lster uppmärksamhet vid~ 
För att alla som berörs av lagens bristfälligheter skall behandlas 

lika anser undertecknad att föreliggande motion bör förkastas och 

att hemställan hos landskapsstyrelsen bör göras om att bostads

produktionslagen korrigeras i följande hänseenden. 

1) Under ärendets behandling har det framkommit att paragraf 17 

och 22 i lagen inte står i enlighet med varandra. Paragraf 22 

borde förtydligas i de fall att personliga lån återbetalats. 

Nu talar lagen enbart om uppsagda lån, vilket kommer att för

svåra landskapsstyrelsens tillämpning av lagens 17 § • 

2) Landstinget har uppmanat landskapsstyrelsen att komplettera lagens 

villkor vid överlåtelse av aktier i bostadsbol.åne.de hyreshus. 

Oklarheterna i paragraf 18 och 25 i bostadsprodut~onslagen utgör 

en källa till kaos inom donna sektor av bostadspolitikeno 

3) I samband med att ovanstående misshälligheter åtgärdats genom 

kompletterande lagändringar kunde landskapsstyrelsen justera 

ikraftträdelseparagraferna 40 ocl1 41 så att de överensstHu~er 

med lagens innehållo 

I de sammanhang som nämns i punkterna 1) och 2) är föreliggande 

motions betydelse av underordnad karaktär med tanke på bostads

produktionslagens syfte att i första hand tillhandahålla bostäder 

åt de mest behövande. 

Mariehamn 2 december 1983 


