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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående' temporär ändring av 11 § landskaps

lagen om planering och landskapsstöd inom 

social- och hälsovården. 

Enligt landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social- och hälso

vården (63/83) erhåller kommunerna landskapsandelar för social- och hälsovården i 

kommunen enligt en av landskapsstyrelsen fastställd verksamhetsplan. Landskaps

andelarna bestäms utgående från bärkraftsklassificeringen av kommunerna och 

varierar från 31 procent för kommuner som tillhör den högsta bärkraftsklassen till 

64 procent för kommuner som tillhör den lägsta bärkraftsklassen. 

För att utjämna effekterna av det minskade skatteunderlaget i de minst 

bärkraftiga kommunerna som den nya kommunalskattelagen (77 /88) torde medföra, 

ändrades 11 § landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social- och 

hälsovården temporärt för åren 1989~) 990 (30/89). Ändringen genomfördes sålunda 

att landskapsandelen för de två högsta bärkraftsklasserna, 9 och 10, sänktes med 

två procentenheter och för bärkraftsklass 8 med en procentenhet. För bärkrafts-
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klasserna 6 och 7 var la11,dskapsandelen oförändrad medan den höjdes med en 

procentenhet för bärkraftsklasserna 3-5 och med två procentenheter för de två 

lägsta bärkraf tsklasserna. 

Giltighetstiden för den temporära ändringen utgick den 31 december 1990. 

Emedan beskattningen för 1989 ännu inte fastställts och man sålunda inte kan 

bedöma kommunalskattelagens verkningar på kommunernas skatteintäkter och 

vilken effekt ändringen av landskapsandelarna har, föreslår landskapsstyrelsen dock 

att en ny likalydande temporär ändring av 11 § landskapslagen om planering och 

landskapsstöd inom social- och hälsovården görs. Ändringen skulle gälla 1991 och 

retroaktivt beaktas från den 1 januari 1991. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående temporär ändring av 11 § landskapslagen om planering och landskaps

stöd inom social- och hälsovården 

I enlighet med landstingets beslut ;3.ndras temporärt 11 § 2 mom. landskapslagen 

den 22 november 1983 om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården 

(63/83), sådant det lyder i landskapslagen den 27 mars 1984 (22/84) som följer: 
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Landskapsandel beräknas per kommun på grundvalen av de i lagen om bärkrafts

klassificering av kommunerna (FFS 649/85) avsedda bärkraftsklasserna som följer: 

Kommunens bär- Landskapsandel 
kraftsklass i procent 

l 66 
'# 

2 62 :1' 

3 57 

4 53 

5 50 

6 46 

7 43 

8 39 
9 35 

10 29 

. Denna lag s~~Htillämpas på)andskapsande.lar som skall erläggas 1991. Åtgärd~,r 
som verkställighe~en av laJ?~n förutsätter får vidtas innan den träder ikraft. 

Mar,iehamn den 21febru;:iri199.1. 
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Lantråd Sune El"iksson . ·. I. 

Lagberedningssekret~rare Lotta Wickström-Johansson 


