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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

;:rngt1ende ändring av 11 § lan<lskapslagen om 

planering och landskapsstöd inom social- och 

hälsovården. 

Den 14 september 1983 antog landstinget en landskapslag om 

planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården. Lagen, 

som innehäller ett nytt system för planering och landskapsstö<l inom 

social- och hälsovården, är avsedd att träda i kraft den 1 januari 

1984. 
Det nya systemet för planering och lan<lskapsstöd innehåller 

bland annat bestämmelser om att en kommun skall få samma lan<lskaps

andel för i stort sett alla kostnader som föranleds av den social

och hälsovård som kommunen ordnar. Storleken av landskapsandele11 

är i lagen bestämd utgående från bärkraftsklassificeringen av 

kommunerna så att den varierar enligt en olikformig skala frHn 32 procent 

rör kommuner som tillhör elen högsta bärkraftsklasscn ti11 65 procent 

för kommuner som tillhör den lägsta bärkraftsklassen. 

Av ekonomiska skäl är det nödvändigt att kommunerna uläggs att 

svara för en större del av kostna<lerna inom soci;:il- och hii1 SO\';irdcn 

än som avses i landskapslagen om planering och landskapsstöd inom 

social- och hälsovården. Landskapsstyrelsen föreslår därför att 

lagen ändras så att landskapsandelen inom varje bärkraftsklass 

minskas med en procentenhet. Avsikten är att den föreslagna lind

ringen skall tillämpas frc'\n den 1 januari 1984. 

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition med 

förslag till ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel 

för social- och hälsovården (FFS 677/82) enligt vilket det i riket 

skulle göras en lika stor ne<lskärning av statens <lcltaganJo i 

l~onm1unernas l~ostnadcr för social- och hfilsoviirdcn (prop. nr %/1983 rd.). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 11 § landskapslagen om planering och lnnJsk:1ps

stöd inom social- och hälsovårder.. 
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I enlighet med landstingets beslut ä~dr'.:!.~~ 11 § 2 mom. land-

skapslagen den 1983 om planering och landskapsstöd 

inom social- och hiilsovL\r<lcn l I ) som Cöljcr: 

11 §, 

Landskapsandel beräknas per kommun på grundvalen av de i lagen 

om bärkraftsklassificering av kommunerna CFFS 665/67) avsedda 

bärkraftsklasserna som följer; 
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Denna lag tillämpas från den 1 januari 1984. 

Mariehamn den 10 november 1983. 

La ·n t l ti cl Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 


