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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

m 9/1959 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om bostadsproduktionen i 

landskapet Åland. (25/59). 

Sedan landstinget över i ingressen nämnda framställning inbegärt lag

·och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat densamma. Härvid 

har utskottet tagit del av den lagändring, som vidtagits i riket i 

detta avseende (FFS 176/59) och förordningen om bostadsproduktion 

(FFS 268/59) samt därvid funnit att motsvarande ändringar och stadgan

den nu finnas inarbetade i föreliggande framställning. Den nu föreslagna 

lagen synes på grund av sin utformning, jämförd med den nu gällande 

lagen mer ändamålsenlig, vilket torde komma att visa sig vid tillämpnin

gen av densamma. 

Utskottet~ som omfattar såväl lagförslaget som dess motivering, har 

icke vidtagit några ändringar av saklig natur, däremot har utskottet 

konstaterat smärre stilistiska brister, vilka emellertid torde kunna 

ändras av justeringsutskottet. Det under remissdebatten omtalade för

hållandet, att lagen i dess föreslagna lydelse endast kunde tillämpas 

vid beviljandet av lån för uppförande av byggnader i Mariehamn och den 

del av Jomala kommun, där byggnadsplanereglering förekommer, och således 

icke inom andra tättbebyggda områd en, har utskottet närmare unders ökt 

och konstaterat, att enda möjligheten för erhållande av i lagen avsedda 

lån, garantier och bidrag är att byggnad uppföres på i lagen förutsatta 

områden. I annat fall synes fara för icke-kompensation av de beviljade 

medlen föreligga. Därför synes det var a av vikt a tt de tätområ den, som 

eventuellt framdeles komma att uppstå , så snabbt som möjligt bliva reg

lerade av byggnadsplanebestämmelser, s åvida icke medel ur upptagna kolo

nisationsanslag härför kunna användas. 

Hänvisande till vad ovan anförts får utskottet vördsamt f öres l å, 

att Landstinget måtte antaga lagf örslaget 

i den lydelse landskapsstyrelsen 

Mariehamn den 19 november 1959. 

På lag- och ekonomiutskottets 

~- ~~ 
Valter Nordas. · 

föreslagit . 

Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: Valter Nordas, ordför ande, Viktor Arvidsson, 

Paul :Blomqvist, John Johansson och Harry Lindfors. 


