
198 7-88 L t-Ls framst. nr 3 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 18 § landskapslagen om 

landskapsstöd till kommuner. 

I landskapslagen om landskapsstöd till kommuner (43/73) finns bestämmelser 

om utbetalning av förskott på landskapsandelar till kommunerna. För närvarande 

utbetalas förskott på landskapsandel för driftskostnader så att landskapsstyrelsen 

månadsvis och särskilt för varje lagstadgad verksamhet erlägger en tolftedel av 

landskapsandelen för föregående år. Slutraten erläggs för varje år i efterskott. 

I flere f aU uppgår de landskapsandelar som utbetalas för driftskostnader till 

ringa belopp i jämförelse med de ekonomiska förhållandena i kommunerna i övrigt. 

Det är då inte ändamålsenligt att erläggandet av förskott på landskapsandel 

uppdelas på tolv utbetalningar under året. I syfte att förenkla förfarandet för 

utbetalning av förskott på landskapsandelar och för att på så vis främja en 

ändamålsenlig förvaltning, föreslår landskapsstyrelsen därför att i lagen intas en 

bestämmelse som gör det möjligt att utbetala förskott enbart en gång per år då 

fråga är om mindre belopp. 

Till lagens 18 § 1 mom. föreslås tillagt att förskott på landskapsandelar för 

driftskostnader som uppgår till mindre belopp kunde utbetalas som ett engångs

belopp senast vid utgången av juni månad. Sagda datum har valts för att 

kommunerna inte skall åsamkas ränteförluster i de fall då den föreslagna bestäm

melsen blir tillämplig. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 18 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner 

I enlighet med landstingets beslut ändras 18 § 1 mom. landskapslagen den 19 

juli 1973 (43/73) om landskapsstöd till kommuner som följer: 

18 § 

Av landskapsandel för driftskostnader betalar landskapsstyrelsen i förskott 

senast den 20 i varje månad, eller, om denna dag är lördag eller helgdag, den första 

vardagen därefter en tolftedel av den landskapsandel som beräknats eller upp-
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skattats för föregående år samt slutraten för varje år i efterskott. Uppgår 

landskapsandel som skall betalas för driftskostnader endast till ett ringa belopp får 

förskott dock utbetalas endast en gång per kalenderår, senast den 30 juni. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. 

Marieharnn den 26 augusti 1987 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Janina Groop 


