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LAG- och EKONOMIUTSKOTTET S betänkande N~ 8/1964 

med anledning av Ålands landskaps s tyrelses fram
ställning till Ål ands landsting med förslag till 

landskapslag angående ändring av l and skapslagen 

om bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (m 9/1964). 
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och f å r 

härmed vördsamt anföra följande:_ 

Då man kan befara att ifrågavarande inkomstgränser eftethand kommer 

att justeras på grbnd av levnadskostnadernas fortsatta stegring, skulle 

det vara mer ändam~lsenligt att framdeles, istället fö r en upprepad änd~ 

ring av stadgandet9 införa enda,st en hänvisning till motsvarande be'

stämmelser i riket, vi l ket förfarande också tidigare tillämpats i lik .... 

nande fall. För att icke upp~kjuta lagändringens ikraftträdande genom 

att återförvisa ärendet till land.sk::ipsstyrelsen och därigenom fördröja 

utbekommandet av motsvarande förmåner för l andskapets invånare, har ut

skottet dock omfattat landskaps styrelsens förslag om, att stadgandet i 

sin helhet sku lle ändras i överensstämmelse med den i riket genomförda 

ändringen. 

I det andra beloppet under kolumnen "Förhöjt 11 har insmugit sig ett 

skrivfe l som utskottet rättat till. 

Beträffande ordföljden i det ändrade momentet ans er utskottet att 

fr ågan kan överl ämnas till justeringsutskottets avgörande, 

I anseende härtill och s å lunda omfattande landskapsstyrelsens fram

ställning i övrigt f år utskottet vördsamt föres l å 

att landstinget måtte godkänna lagförslaget i 

följande lydelse: 

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

angå ende ändring av landskapslagen om bostadsbidrag för flerbarnsfami l

jer. 

1 enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 § landskapslagen 

den 4 juli 1962 om bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer (37/62) s å som 

f öljer: 

7 §. 
Bostadsbidrag bevilj as - - - - - för förmögenhet. 

Till familjens hushåll hörande familjemedlemmars sammanlagda be

skattningsbara årliga inkomst må vid föregående å r verkställd inkomst

och förmögenhetsbeskattning beroende av antalet barn som skall försör

jas och bidragets art vara högst f öljande: 

I 

I 



Ii/Iariehamn 1 den 17 mars 1964. 

På lag- o~konomiutskottets 

~~-
vägnar: 

Valter Nordas 

ordförande. ./~~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Ar,vidsson och ledamöterna Börje Johansson 1 Olof Lind s tröm och 

Bertel Söderlund. 
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