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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

7/1975-76 med anledning av ltm toiirjan öbergs 

m. fl .hemställningsmotion till landskapsstyrel

sen om utredning beträffande lån samt ränte- och 

annan gottgörelse för lån som avser invalid

bostäder. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan näIIIllda 

motion. Med anledning härav får utskottet som hört byggmästaren Alvar Dahl, 

socialchefen Bengt Linde samt ordföranden i föreningen Ålands invalider, herr 

Paul Gustavsson anföra följande. 

Enligt vad utskottet kunnat konstatera har en betydande verksamher för att 

förbättra invaliders och handikappades förhållanden påbörjats från såväl 

landskapsmyndigheternas som från invalidernas sida. 

Lån ~ed l~&a räntor kan enligt landskapslagen om bostadsproduktion (28/68) be-
· 1 ·invaf+.i eJ;: ··1 b d b t"'d f" d t" s·· k"lt vi Jas; or sava ny yggna av os a er som or grun repara ioner. ars i 

med beaktande av att lagens 5 § förutsätter en social ändamålsenlighet för 

byggnationen med bostadslån och tilläggslån torde man kunna 

anse att invaliders och handikappades behov av förmånliga lån i form av ränte

eller annan gottgörelse är tryggad i gällande lagstiftning. Medelst beslut 

den 11 mars innevarande år har landskapsstyrelsen antagit en rekommendation 

riktad till bland andra bolag som planerar uppförande av hyreshus och bostads

aktiebolagshus för vilka man avser att ansöka om lån enligt landskapslagen om 

bostadsproduktion, som syftar till att underlätta vistelsen i näIIIllda hus för 

personer, vilkas rörelse- eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av 

ålder, invaliditet eller sjukdom. 

Förutom lån med låga räntor enligt landskapslagen om bostadsproduktion kan 

invalider och handikappade enligt lagen om invalidvård (FFS 907/46) även er

hålla avsevärda bidrag för redskap och anordningar i bostäder för att under

lätta invalidernas boendeförhållanden. 

Utskottet har funnit att gällande lagstiftnin.r:, tillämpad på ett för invali

derna tillfredsställande sätt, ger goda möjligheter att trygga dessa personers 

boendeförhållanden. Likväl anser utskottet att informationen om dessa möjlig

heter att erhålla stöd inte varit tillräcklig men att det ökade intresset för 

dessa frågor bland såväl landskapets tjänstemän som bland invaliderna skall 

åstadkomma en förbättring av rådande situation. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta motionen. 

Mariehanm den 28 mars 1976. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Närvarande i utskottet:Ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg samt 

ledamöterna Berg, Björklund och Lundberg. 


