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STOM UTSKOTfnTS Df:T!iNKJ\NDf: nr l 5 /l 981-8 2 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om bostaclssparprcmicr. 

Stora utskottet, som mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

7/1981-82, har behandlat ärendet och får i anledning härav anföra föl

jande. 

Utskottet har berört frågan vad som inträffar när en person som inlett 

bostadssparande på Aland anskaffar sin bostad i riket. Utskottet har 

därvid funnit att landskapsstyrelsen enligt självstyrelselagen inte i 

detta fall kan utbetala bostadssparpremier, Utskottet föreslår därför 

som upplysning ett tillägg i lagens 1 § att lagen avser att förbättra 

möjligheterna för w1ga personer att anskaffa en ägarbostad på Aland. 

Då landskapslagen kommer att i sak överensstämma med rikslagen kommer 

dock personer som inlett bostadssparande på Aland, men anskaffat 

sin bostad i riket att kunna erhålla den i lagen avsedda förmånen från 

staten. Viceversa kommer landskapet, förutsatt att lagens villkor är 

uppfyllda, att utbetala förmånerna till de som inlett bostadssparandct 

i riket men anskaffat sin bostad på Aland. Utskottet förutsätter att 

landskapsstyrclscn uppmärksamgör statskontorct i Helsingfors på hur 

landskapslagen i detta avseende kommer att fW1gera. 

Till betänkandet har fogats en reservation av ledamoten Barbro SW1dback. 

Mecl hi:invisning til 1 clct anförda får utskottet vönlsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i .en
lighet med lag- och ekonomiutskottets betänkande, 
dock så att 1 § får följande lydelse: 

I §. 

För att förbättra möjligheterna för W1ga personer att skaffa sig en 

första ägarbostad på Aland och för att främja deras bostadssparande 

betalas ur landskapets medel bostadssparpremie för bostadsspardeposi

tioner i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 

Marieh;:imn den 18 j;munri 1982. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 
ordförande Dag Boman 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet:ordf. A. Häggblom, v.ordf. K.Jansson, ledamöterna 
Berg, Blomqvist, Hel1ing, Ho1mberg, Sundback, Obcrg och S.-0.Lindfors(clclvis). 



Reservation 

I förslaget till landskapslag om bostadssparpremier har stora utskottet 

infört ett tillägg i l § som säger att landskaps lagen endast gäller för 

anskaffande av egen bostad på Åland. Ett förtydligande som är överflödigt 

eftersom 1andskapslagar endast gililler på Alarid. 

Allmänt taget är det fråga värt om denna landskapslag är än<lamiilsenlig och 

har någon självstyrelsepolitisk betydelse. Rent praktiskt kan man tänk<! 

sig att landskapslagen inverkar byråkratiserande och förvirrande eftersom 

den inte innefattar något nytt i sak jämfört med motsvarande rikslag. 

Mariehamn den,18 januari 1982 

- ·~' ! . \ ' 
' \ . f'..-.c--, ! -;.-t--,;·-

Ba rb ro Sun'dldick - · 


