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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s fra~-:iställning till Ålands 

landsting Led förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen ou för~ 

delning av driftskostnaderna vid Ålands 

centralsjukhus. 

Jäulikt 1 § landskapslagen den 6 juli 1966 OIJ fördelning av drifts

kostnaderna vid Ålands centralsjukhus (43/66) skall korn:mnandelen av de 

ärliga kostnaderna för underhåll och drift av centralsjukhuset bestri

das ned landskapets enskilda uedel. ])e av landskapet sålunda övertagna 

kostnaderna skall av konDunerna enligt 2 § av sawna lag ersätt:-lS i pro

portion till det antal skattören 7 soD i fråga oG varje koor:mn fn,stställts 

för ootsvarande år. 
Då antalet skattören vid ko~_:uunalbcskattningen fastställes årligen 

först under noveL1ber Dånad? innebär gällande lydelse av 2 § att den slut

liga fördelningen av kostnaderna "Jellan kor..Lmnerna icke kan ske 1 förrän 

tidigast under därpåföljande januari eller februari Lånader, vilket så

lunda betyder att det dröjer Oi:1kring ett år innan den enskilda korn:mnens 

andel i kostnaderna slutligt kan konstateras. 

För att eliuinera denna olägenhet föreslår landskapsstyrelsen en så

dan ändring av 2 §, att till grund för fördelningen skulle läggas anta

let korn:mnala skattören för det skatteår, son föregår redovisningsåret. 

Därigenon skulle de koununala andelarna kunna slutligt fastställas oue

delbart efter det driftskostnaderna för centralsjukhuset redovisats. :Mot

svarande fördelningsgrund gäller även i fråga m1 kostn.aderna för Ålands 

Yrkesskola, Ålands handelsskola och regionplaneringen. 

Ändringen innebär att sai::u:m skattöreantal kocDer att ligga till grund 

för fördelning av två års kostnader under övergångstiden. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsaut 
förelägga landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen OiJ. fördelning av driftskostnaderna vid. 

Ålands centralsjukhus. 

I enlighet ued Ålands landstings beslut i:indras 2 § 1 ,_10L1. landskaps

lagen den 6 juli 1966 oc1 fördelning av driftskostnaderna vid Ålands cent
ralsjukhus (43/66), såson följer~ 

2 §. 
För de kostnader 7 sou landstinget enligt l § övertager, äger koununer
ersä tta landskapet sålunda, att kostnaderna i den årliga avräkningen 
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fördelas IJellan kouT.mnerna i f örhå llande till envar koouuns ska ttören 

under f öregå ende skatteå r. 

:Denna l ag tilläupas f örsta gången vid f örd elningen av 1969 å rs k ost

nader. 
MariehaLm. 9 den 18 n ovenber 1969. 
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