1989-90 Lt-Ls framst. nr 30
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården.

r landskapslagen

om landskapsstöd till kommuner (43/73), landskapsstödslagen,

finns allmänna bestämmelser om landskapsandel och landskapsunderstöd för verksamhet som kommunerna. är skyldiga att bedriva. Inom social- och hälsovården
tillämpas även landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social- och
hälsovården (63/83), nedan kallad planeringslagen.
För planeringen av kostnadsmässigt betydande projekt inom social- och hälsovården, s.k. anläggningskostnadsprojekt, krävs för närvarande ett förfarande som
har visat sig vara onödigt betungande och invecklat. Enligt nuvarande regler består
planeringen av fyra delmoment: social- och hälsovårdsplan, verksamhetsplan,
anläggningsplan och slutligen ett program för projektets genomförande. Efter att
landskapsstyrelsen godkänt programmet skall huvudritningar och justerade kostnadskalkyler över projektet tillställas landskapsstyrelsen. Först därefter avgörs
frågan om landskapsandel kan beviljas. Detta flerstegsförfarande och den omständigheten att planernas innehåll till en stor del överlappar varandra medför
merarbete såväl hos kommunerna som hos landskapsstyrelsen.
I syfte att förenkla planeringen föreslår landskapsstyrelsen att anläggningsplanen och genomförandeprogrammet avskaffas och att det för ett projekts
godkännande skall räcka med att det har medtagits i social- och hälsovårdsplanen
samt i den av kommunen upprättade verksamhetsplanen. Utredningar om projektet
skall ingå i verksamhetsp!anerna vilka således blir utförligare. Förslaget innebär
även att inget särskilt beslut om landskapsandel behövs. Det räcker med att
projektet och de maximala kostnader som berättigar till landskapsandel angetts i
social- och hälsovårdsplanen samt att verksamhetsplanen fastställts av landskapsstyrelsen.
Utöver de ovan angivna ändringarna föreslår landskapsstyrelsen att landskapsstyrelsen på ansökan ka.n medge att ett anläggningskostnadsprojekt påbörjas
tidigare än under det år som antecknats i social-och hälsovårdsplanen. Härigenom
kan konjunktur- och sysselsättningspolitiska synpunkter samt kommunernas finansieringssituation beaktas i större utsträckning än tidigare.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
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Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om planering och landskapsstöd inom
social- och hälsovården

I enlighet med landstingets beslut
upphävs 12 § 7 punkten landskapslagen den 22 november 1983 om planering och
landskapsstöd inom social- och hälsovården (63/83),
ändras lagens 4 § 3 punkt, 6 § 2 punkt samt 12 § 6 punkten ävensom
fogas till lagen en ny 6a § och till 12 § en ny 12 punkt, som följer:

4§
Social- och

hälsovårdsplanens innehåll

Social- och hälsovårdsplanen skall innehålla:
3) förteckning över betydande projekt som får påbörjas och färdigställas under

de olika kalenderår som planen omfattar, de högsta kostnader som berättigar till
landskapsandel för dessa projekt, nivån på det byggnadskostnadsindex som utgör
grund för fastställandet av kostnaderna och en beräkning av landskapsandelarna för
dem; dessutom kan planen innehålla kalkylerade grunder som är riktgivande vid
beräkningen av maximibeloppen av de projektkostnader som berättigar till landskapsandel;

6§
Verksamhetsplanens innehåll
V erksamhetsplanen skall innehålla:
2) utredning över projekt som avses i 4 § 3 punkten och de högsta kostnads-

belopp som berättigar till landskapsa.ndel,

6a §
Utredning

över

betydande projekt

Den i 6 § 2 punkten avsedda utredningen skall innehålla följande uppgifter:

- 31) redogörelse i huvuddrag för planerat byggnads- eller annat projekt,
2) redogörelse för behovet av att genomföra projektet,
3) beskrivning av tomt eller byggnadsplats, då fråga är om grundande av ny
eller utvidgning av tidigare inrättning,
4) skissritningar jämte kortfattad byggnadsbeskrivning,
5) anskaffningsprogram för fasta anläggningar och lösöre,

6) tidtabell för projektets genomförande, samt
7) kalkyl över de årliga anläggnings- och driftskostnaderna för projektet.
Om projekt som har medtagits i social- och hälsovårdsplan är avsett att
påbörjas under det första år som verksamhetsplanen omfattar skall huvudritningar i
skala 1:100 samt en byggnadsbeskrivning över projektet inges för godkännande i
samband med verksamhetsplanen.
12 §
Undantag frän

landskapsstödslagen

Utan hinder av vad i landskapsstödslagen är föreskrivet skall:
6) bestämmelserna i 3 kap. i landskapsstödslagen inte tillämpas,
12) landskapsstyrelsen på ansökan av kommun eller kommunalförbund ha rätt
att besluta att projekt som avses i 4 § 3 punkten och som ingår i social- och
hälsovårdsplanen får påbörjas tidigare än under det år som antecknats i social- och
hälsovårdsplanen; landskapsandel för projektets anläggnings- och driftskostnader
betalas härvid först då kostnaderna har intagits i någon av landskapsstyrelsen
senare antagen social- och hälsovårdsplan och landskapsandelen har upptagits i
årsstaten.
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