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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om land

skapsstöd till kommuner. 

Enligt 23 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner (43/73) 

skall kommunerna försäkra byggnader och lösöre för vars anläggnings

kos tnader de erhållit landskapsandel om inte landskapsstyrelsen 

beviljat befrielse från denna skyldighet. Försäkring eller någon 

annan form av skaderiskutjämning är nödvändig för att kommunens 

ekonomi skall klara av de utgifter som kan uppstå i samband med en 

olycka. Försäkringsanstalternas försäkringspremier inkluderar 

förvaltningskostnader och eventuell företagsekonomisk vinst, varför 

det för kommunerna som en helhet betraktat blir dyrare att teckna 

försäkringar än att själv bära skadeansvaret. Landskapsstyrelsen 

föreslår därför att försäkringsskyldigheten slopas. Detta skulle 

innebära att skaderisken för egendom som inte försäkrats i fråga 

om landskapsandelen övertages av landskapet och till övriga delar 

av kommunen. Landskapet skulle således vid en eventuell återuppbygg

nad deltaga i kostnaderna på samma sätt som vid nybyggnad. 

Landskapsstyrelsen föreslår att den ändrade 23 § skulle innehålla 

en bestämmelse motsvarande gällande paragrafs 2 mom. som rör åter
betalning till landskapet av försäkringsersättning i de fall ersätt

ningen inte används för återanskaffning av egendom. Bestämmelsen i 

gällande 23 § 3 rnom., enligt vilken kommun är skyldig att till 

landskapet återbetala ett belopp som motsvarar full försäkrings

ersättning även om egendomen inte är försäkrad, föreslås slopad. 

Lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbuntl 

(FFS 35/73) har ändrats på motsvarande sätt (FFS 14/80). 

Enligt 33 § 5 mom. skulle de bestämmelser som rör landskapsandclar 

eller -understöd och vilka finns intagna i landskapslagen om social
hjälp i landskapet Åland (21/56) tillämpas till 1979 års utgång varefter de 

skulle upphävas. Motsvarande bestämmelse i rikslagen ändrades den 

21 december 1979 (FFS 938/79), så att de berörda bestämmelserna i 

lagen om socialhjälp (FFS 116/56) inte skall upphävas förrän den 

1 januari 1981. Ändringen har ansetts nödvändig för att den stora 

reform på social- och hälsovårdsområdet som är under beredning skall 

hinna bli färdig och kunna bringas i kraft samtidigt som statsandels

systemet inom det berörda området reformeras. 
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På grund av den långsamma lagstiftningsproceduren i landskapet 

var det omöjligt att på motsvarande sätt ändra landskapslagen om 

landskapsstöd till kommuner före 1979 års utgång. Landskapsstyrel-

sen anser det inte föreligga n~.got hinder mot att nu ändra 33 § 5 mon1. 

så att de bestämmelser som rör landskaps andelar och -understöd i land
skapslagen om socialhjälp i landskapet Aland skulle tillämpas till innevarande 

års utgång. Nämnda bestämmelser har visserligen varit upphävda 

fr.o.m. den 1 januari 1980, men eftersom denna reform inte innebar 

någon rätt för kommunerna att erhålla högre bidrag utan enbart en 

organisatorisk förändring torde inte något hinder föreligga mot 

att ifrågavarande bestämmelser tillämpas retroaktivt från början av 

innevarande år. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till anta

gande 

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

I enlighet med landstingets beslut ändras rubriken för 6 kap., 

23 § och 33 § 5 mom. landskapslagen den 19 juli 1973 om landskaps

stöd till kommuner (43/73), av dessa lagrum 23 § sådan den lyder i 

landskapslagen den 24 juli 1975 (36/75) samt 33 § 5 mom. sådant 

det lyder i landskapslagen den 11 april 1978 (15/78), som följer: 

6 kap. 

Försäkringsersättning samt överlåtelse av inrättning eller dess 

upphörande. 

23 §. 
Om försäkrings- eller annan skadeersättning inte används för an

skaffning av egendom i stället för förstörd eller skadad egendom, 

skall av ersättningen erläggas till landskapet en del som propor
tionellt motsvarar den erhållna landskapsandelen. Beloppet skall 

betalas inom tre månader från den dag~ då ersättningen står att lyfta. 

33 §. 

Genom denna landskapslag upphävs härförinnan utfärdade bestämmel

ser som cstår i strid med lagen; likväl först räknat från de,n 1 

januari 1981 i fråga om de landskapsandelar eller -understpd om 
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vilka är stadgat i landskapslagen den 18 juli 1956 om socialhjäln 

i landskapet Aland (21/56). Med avvikelse från bestämmelserna i 

detta moment tillämpas 8 § 2 mom. denna lag omedelbart viJ ikraft

trädandet. 

Mariehamn den 6 maj 1980. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Tf.lagberedningssekreterare Elisabeth Naucler. 


