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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en Iandskapslag om ändring av
landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag.
Förslaget innebär att den överföring från kommunerna till folkpensionsanstalten av
verkställigheten av bostadbidraget som genomförs i riket inte genomförs i landskapet.
Uttryckliga bestämmelser om att landskapsstyrelsen beslutar om förutsättningarna för
erhållande av bostadsbidrag och fastställer grunderna för uträknandet av bidraget samt
att bidraget skall betalas av landskapet medel föreslås även intagna i lagen.

Andling av landskaps/agen om tillämpning av lagen om bosradsbidrag

1

MOTIVERING
1. Gällande bestämmelser
I landskapet tillämpas med stöd av en blankettlag lagen om bostadsbidrag
(FFS 408/75). Lagens syfte är att bevilja hushåll bostadsbidrag för att minska boendekostnaderna för en hyres- eller ägarbostad. Förutsättningar för erhållande av bidrag
samt grunderna för uträknande av bostadsbidraget fastställs av statsrådet även för
landskapet·
I landskapet ankommer den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av
bostadsbidragsverksamheten på landskapsstyrelsen och verkställigheten och
utbetalningen på kommunerna. Kommunerna erhåller landskapsandel för denna uppgift.

2. Ändring av rikslagen
2.1. Innehåll
Den 1 januari 1994 träder en ändring av lagen om bostadsbidrag i kraft i riket
(FFS 755/93).
Det huvudsakliga innehållet i ändringen är att verkställigheten av bidraget överförs
från kommunerna till foUcpensionsanstalten. I övrigt innebär ändringen endast mindre
tekniska justeringar av lagen.

2.2. Tillämplighet i landskapet
I gällande blankettlag fastställs att ändringar i rikslagen skall gälla i landskapet från
den tidpunkt de träder i kraft i riket, med undantag av bestämmelserna i 17 § som skall
ha den lydelse de har genom lagändringen av den 29 december 1988 (FFS 1282/88).
Bestämmelsen medför att den ändring som träder i kraft vid årsskiftet i riket
automatiskt gäller i landskapet från samma tidpunkt. För att folkpensionsanstalten i
enlighet med lagen skall kunna handha verkställigheten även i landskapet krävs dock
även en överenskommelseförordning.

3. Landskapsstyrelsens förslag
Om verkställigheten av bostadsbidraget även i landskapet skall handhas av
folkpensionsanstalten kan landskapet inte tillämpa bestämmelser som avviker från rikets
bestämmelser om förutsättningarna för erhållande av bidrag och grunderna för
uträknandet av bidraget.
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Ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag

En överföring av verkställigheten till folkpensionsanstalten innebär att kommunens
möjligheter att informera bidragstagarna om alternativa lediga bostäder i kommunen,
om andra bidrag och stöd som kommunen kan erbjuda, däribland utkomststödet vars
verkställighet kommer att kvarstå hos kommunerna, försämras.
Landskapsstyrelsen föreslår därför att ändringen av rikslagen genom vilken
verkställigheten av bostadsbidraget överförs till folkpensionsanstalten inte skall
tillämpas i landskapet samt att en uttrycklig bestämmelse intas i blankettlagen om att
landskapsstyrelsen skall handha de uppgifter som i riket ankommer på statsrådet med
avseende på fastställande av förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och
grunderna för uträknande av bidraget.
Med stöd av 25 § självstyrelselagen föreslås även en bestämmelse om att
landskapsstyrelsen skall vara besvärsinstans i frågor som kommunala myndigheter fattar
i frågor som rör bostadsbidrag.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

AmMng av landskaps/agen om tillämpning av lagen om bosradsbidrag

3

LANDSKAPSLAG
om ändring av landslkapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med lagtingets beslut
ändras 2 § landsskapslagen den 29 december 1975 om tillämpning av lagen om
bostadsbidrag (63/75) samt
fogas till 1 §ett nytt 3 mom. och till lagen nya 3 och 4 §§, varvid nuvarande 3 §
blir 5 §, som följer:
1§

Ändringen av den
tillämpas i landskapet.

1993 (FFS 755/93) av den lag som avses i 1 mom. skall inte

2§
De uppgifter och befogenheter som enligt lagen om bostadsbidrag ankommer på
miljöministeriet och bostadsstyrelsen ankommer i landskapet på landskapsstyrelsen.
De uppgifter som enligt 3 § Jagen om bostadbidrag ankommer på statsrådet skall
i landskapet handhas av landskapsstyrelsen.

3§
För den som är berättigad till bostadsbidrag och bosatt i landskapet betalas
bostadsbidrag av landskapets medel.

4§
Bestämmelserna i kap. 8 skall inte tillämpas i landskapet Åland.
Beslut som fattats av en kommunal myndighet överklagas hos landskapsstyrelsen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Mariehamn den 8 september 1993

Vicelantråd

Harriet Lindeman

Lagberedningssekreterare

Lotta Wickström-Johansson

Bilaga
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LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med lagtingets beslut
ändras, 2 § landsskapslagen den 29 december 1975 om tillämpning av lagen om
bostadsbidrag (63175) samt
fogas till 1 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 3 och 4 §§, varvid nuvarande 3 §

blir 5 §, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

(nytt moment)

Ändringen av den 9 augusti 1993
(FFS 755/93) av den lag som avses i 1
morn. skall inte tillämpas i landskapet.

2 §
De uppgifter och befogengheter som
enligt lagen om bostadsbidrag ankommer

på

ministeriet för inrikesärendena,
bostadsstyrelsen
och
länsstyrelsen
ankommer i landskapet på landskaps-

2 §
De uppgifter och befogenheter som
enligt lagen om bostadsbidrag ankommer
på miljöministeriet och bostadsstyrelsen
ankommer
landskapsstyrelsen.

landskapet

på

De uppgifter som enligt 3 §lagen om
bostadbidrag ankommer på statsrådet
skall
landskapet handhas av
landskapsstyrelsen.

styrelsen.

3§

(ny paragraf)

3§
För den som är berättigad till
bostadsbidrag och bosatt i landskapet
betalas bostadsbidrag av landskapets
medel.

4§
(ny paragraf)

Bestämmelserna i kap. 8 skall inte
tillämpas i landskapet Åland.
Beslut som fattats av en kommunal

Bilaga
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myndighet överklagas
landskapsstyrelsen.

hos

5 §

(nuvarande 3 §)

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag
utfärdas vid behov genom landskapsförordning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1994.

