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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med fUrslag till 

1) landskapslag angåen<le tempor:ir 

ändring av landskapslagen om landskaps

stöd till kommuner, 

2) landskapslag angående temporär 

ändring av landskapslagen om tillämp

ning av sinnessjuklagen i landskapet 

Al and, 
3) landskapslag om temporär 

HnJring av lanJskapslagen ang~cndc 

tillämpning av vissa författningar röran

de barnskydd i landskapet Aland, 

4) landskapslag om ändring av land

skapslagen angående tillämpning i land

skapet Aland av vissa riksförfattningar 

rörande tryggande av underhåll för barn 

samt 

5) landskapslag angående temporär 

ändring av landskapslagen om socialhjiilp 

i landskapet Aland. 

Det ankommer i huvudsak på kommunerna att ombesörja erforderlig 

social- och hälsovård för befolkningen i landskapet. I de kostnader 

som kommunerna orsakas av social- och hälsovården deltar landskapet 

för närvarande enligt olika grunder, beroende på vilket slag av 

verksamhet det är fråga om. Liksom i landskapet är det i riket i 

huvudsak en kommunal ange 1 ägenhet att ombesörja erf order 1 ig soc j ;il -

och hälsovård för befolkningen och där deltar staten i kommunernas 

kostnader. 

I riket har regeringen föreslagit att statens deltagande i 

vissa slag av social- och hälsovårdskostnader som uppkommit före 

år 1984 skall ske enligt andra principer än de som för närvarande 

gäller (prop. nr 143 och 155/1983 rd.). De ändringsförslag som 

ingår i dessa propositioner innebär att statens andel av vissa social

och hälsovårdskostnader som uppkooonit före år 1984 betalas först 

under åren 1985 och 1986 och av vissa andra social- och hälsovårdskostna<ler 

som uppkommit före år 1984 i delar under åren 1984-86. Enligt gällande rcg1 er sk;i J l 
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statens andel av ifrågavarande kostnader betalas under är 108i. 
Enligt landskaps styrelsens uppfattning bör princ i pcrna rör 

landskapets deltagande i kommunernas social- och hälsovärdskostnader~ 

till den del fråga är om kostnader som uppkommit före år 1984, Und

ras så att de i sak överensstämmer med de regler som regeringen före

s lfir att skall gälla i riket för statens deltagande i motsvarande 

kostnader. Med anledning härav föreslår landskapsstyrelsen att 

iindring;ir görs i landskapslagarna om landskapsstöd till kommuner 

(43/73), om tillämpning av sinnessjuklagen i landskapet Aland (30/64), 

angående tilltimpning av vissa författningar rörande barnskydd i 

landskapet Aland (13/77), angående tillämpning l landskapet ~JanJ 

av vissa riksförfattningar rörande tryggande av underhäll för barn 

( I ) och om socialhjälp i landskapet Aland (21/56). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 



L a n d s k a p s 1 a g 
angående temporär ändring av landskapslagen om landskapsstöd till kommu

ner. 

I enlighet med landstingets beslut fogas temporärt en ny 19a § 

till landskapslagen den 19 juli 1973 om landskapsstöd till kommuner 

(43/73) som följer: 

J 9a §. 

Landskapsandel och slutrat av landskapsandel för driftskostnader 

som uppkommit före den 1 januari 1984 och som i1tgår enligt de bestäm

mcl ser som före sagda dag gnl1 de enligt landskapslagarna om hiil sovi\r

den (36 /67), om folkhälsoarbetet (22 (73 ) , om barndagvård ( 38/73), om 

tilllimpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

( 48/78) och om kommunal hernv[irdshjälp (14 / 67) betalas, mecl :-ivvikcl se 

från vad i 19 § 3 mom. sägs, så att 30 procent erläggs under vart och ett 

av åren 1984 och 1985 samt den resterande delen under är 1986. 

På lanclskapsan<lel och slutrat som avses i 1 rnom. utgår ränta räknat från den 

1 juli 1984. Räntan vars storlek överensstämmer med storleken av 

Finlands Banks grundränta betalas samtidigt som landskapsandclen 
eller slutraten betalas. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1984 och gäller till utgangcn 

av år 1986. 

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

angående temporär ändring av landskapslagen om tillämpning av sinncs

sjuklagen i landskapet Alan<l. 

I enlighet med landstingets beslut fogas temporärt en ny 4 § till 

landskapslagen den 1 juli 1964 om tillämpning av sinnessjuklagen i 

landskapet Aland (30/64) som följer: 
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4 §. 

Sl4trat av lari~skapsandel för driftskostnader 
som föranletts av verksamhet som ordnats enligt denna lag och som 

uppkommit rörc den ] janu;ni P)8c1 skal 1, utan hinder a\' vad som 

följer av Jcnn~1 lag, betalas så att :rn procent erläggs under vart och ett 

av åren 1984 och 1985 samt den resterande delen under år 1986. 

På slutrat som avses i 1 mom. utgår ränta i enli~het med 
bestämmelserna i 19a § 2 mom. landskapslagen om landskapsstöd till 

kommuner C-L5/73). 

Denna lag tillämpas friin den l januari 1984 och gäller till utg~ingcn 

av år 1986. 

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

om temporär lindring av lands1·n~sl;igen angående tillämpning av 
vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Aland. 

I enlighet med landstingets beslut foga2 temporärt en ny 2a § 

till landskapslagen den 4 mars 1977 angående tillämpning av vissa 

författningar rörande barnskydd i landskapet Aland (13/77) som följer: 

2a §. 
Landskapsunderstö<l för driftskostnader som föranletts av barn-

och ungdomsvård samt barn- och ungdomsfostran och som uppkommit före 

den 1 januari 1984 skall, utan hinder av vad som följer av denna lag, 

hcL11:ts si1 att :rn procent crliiggs under v;irt och ett ~1v ören 1984 och J985 

samt den resterande delen under är 1986. 

På landskapsunderstöd som avses i 1 mom. utgår ränta i enlighet 

med bestämmelserna i 19a § 2 mom. landskapslagen om landskapsstöd 

till kommuner (43/73). 

--------

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1984 och gäller till 

utgången av år 1986. 
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Landskaps J.ug 

om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet 

!\land av vissa riksförfattning~n rörnndc tryggandc av undcrhiiJ I 

r·ö r ha rn. 

1 enlighet med landstingets beslut i~ga~ nya 2 och ~ mom. till 

ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen den 

1983 angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfatt-

ningar rör:rndc tryggandc av u1Hlcrhitll för b::n11 I J • 

Pi1 kostnader som uppkommit före den l janu~1ri 1~18't tiJliirnp;1~; 

tidig;1rc giiJL1ndc LwstLirnmc!scr, dock så att av Lrndskaps,rnJcl ocli 

slutrat av landskapsandel för driftskostnader som uppkumn1it före 

sagda cL1g betalas hnlftcn under tir 1985 och hälften under t11· l'.)0(L 

På landskapsandel och slutrat som avses i 2 mom. utgår ränta i enlighet med 

bestämmelserna i 19a § 2 mom. landskapslagen om landskapsstöd till 

kommuner (43/73). 

Denna lag tillärnp;1s frfö1 den l januari 1~)8·1. 

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

angt1ende temporär ändring av landskapslagen om social hj iilp 

landskapet Aland. 

I enlighet med lanclstingets beslut f~g~~ en ny 65 ~ temporfirt 

till landskapsl::igcn den 18 jul i 1050 om soci;lllijiilp L L111dsk;qwt 

Aland (21/56) som följer: 

65 §. 

Utan hinder av vad som följer av denna lag, betalas landskaps

andel för kostnader för socialhjälp och barnskydd samt ersättning 

för kostnader för socialhjUJp som lämnats personer tillhörande 

zigenarbefolkningen, såvitt frilga Ur om kostnader som uppkommit före 
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iir J~)S.J, sLI att hLilftcn erLiggs under Lir 1985 och hälften under 

år 1986. 

På landskapsandel och ersättning som avses i l mom. utg{\r ränta 

l enlighet meJ bestämmelserna i 19a § 2 mom. lanJskapsL1gcn om 

landskapsstö<l. till kommuner (43X73). 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1984 och gäller till 

11tgJngcn u.v ilr 1986. 

Mariehamn den 10 november 1983. 

L a n t r ii d 

Lagberednings sekreterare Lars Karlsson. 


