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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att en landskapslag om en särskild justering av landskap

sandelama till kommunerna antas. Genom förslaget införs ett avräkningssystem som på ett 

exakt sätt kompenserar kommunerna fOr det inkomstbortfall som införandet av det 

allmänna avdraget i kommunalbeskattningen från och med år 1999 medför. 

Dessutom föreslås vissa tekniska ändringar i landskapslagstiftningen om landskapsan

delar till kommunerna. 

Framställningen ansluter sig till budgetförslaget för år 1999 och avses bli behandlad 

i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna skall träda i kraft så snart som 

möjligt, dock tidigast den 1januari1999. Eftersom det underlagsmaterial som behövs för 

att bestämma justeringsbeloppet enligt den föreslagna landskapslagen om en särskild 

justering av landskapsandelarna till kommunerna inte finns tillgängligt förrän i slutet av år 

2000 kommer avräkningen mot landskapsandelarna att verkställas första gången år 2001. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund 

Lagtinget godkände den 25 september 1998 en landskapslag om ändring av kommu
nalskattelagen för landskapet Åland (37/93). Genom lagändringen införs ett kommunalt 

skatteavdrag om fem procent av föryärvsinkomsten. Avsikten är att lagen skall tillämpas 

första gången vid verkställandet av kommunalbeskattningen för år 1999. 

1 den framställning (nr 25/1997-98) som låg till grund för lagändringen påtalade 

landskapsstyrelsen att kommunerna skulle kompenseras för de minskade skatteintäkter 

som avdraget innebar. Huvudsakligen kommer denna kompensation att ske genom att den 

så kallade ÅRS-avgiften slopas. Under år 1998 har ÅRS-avgiften uppburits av kommuner

na med stöd av den temporära landskapslagen om delfinansiering av hälso- och sjukvården 

(29/98). I år har den kommunala andelen av finansieringen av hälso- och sjukvården varit 

0,8 penni per skatteöre. Genom avskaffandet av ÅRS-avgiften fullföljer landskapsstyrelsen 

sin målsättning, som framfördes i framställningen om ändrad lagstiftning om landskapsan

delar och fortsatt kommunalt deltagande i finansieringen av hälso- och sjukvården (nr 

10/1997-98 s. 3), att inför år 1999 uppta en diskussion med kommunerna om ett lämpligt 

förfaringssätt för att avskaffa den återstående delen av ÅRS-avgiften. 

2. Landskapsstyrelsens förslag 

2.1. Kompensation genom en årlig justering av landskapsandelarna 

För att tillmötesgå kommunernas önskemål om en exakt avräkning i mark av det 

allmänna skatteavdragets effekt krävs dock ytterligare åtgärder. Landskapsstyrelsen 

föreslår att ett system införs enligt vilket för respektive år en ÅHS - avgift enligt nuvarande 

storlek och grunder uträknas och till vilken den effekt slopandet av ÅHS - avgiften har på 

kompletteringen av skatteinkomsterna adderas. Därefter bestäms respektive kommuns 

inkomstbortfall till följd av det allmänna skatteavdraget på basen av faktiskt utfall. Om 

skillnaden,meUan den totala effekten av slopandet av ÅRS-avgiften och inkomstbortfallet 

till följ'd 'av införandet av det allmänna skatteavdraget är negativt läggs beloppet till 

komm'unens landskapsandelar och om det är positivt dras det Ji"ån landskapsandelarna. 

Genom •det föreslagna systemet uppstår inte .någon relativ förändring mellan kommunerna 

till följ&av det allmänna skatteavdraget och dess kompensation. K,;o,m.munemas likviditets

situation underlättas i de flesta fall eftersom ingen ÅHS - avgift behöver.erläggas; å andra 
sidan utgår inte heller något förskott på inkomstbortfallet. Eftersom det underlagsmaterial 

som behövs för att bestämma justeringsbeloppet inte finns tillgängligt förrän slutet av år 

2000 föreslås avräkningen ske mot andelarna för år 2001. 
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2.2. övriga förslag till åtgärder 

Förslaget innehåller även vissa tekniska justeringar av landskapslagstiftningen om 

landskapsandelar till kommunerna i förtydligande och informativt syfte. 

3. Ikraftträdande 

Avsikten är att lagarna i denna framställning skall träda i kraft tidigast den 1 januari 

1999. Med tanke på den erforderliga lagtingsbehandlingen och lagstiftningskontrollen 

föreslås att ikraftträdelsedatumet i enlighetmed 20 § 3 mom. självstyrelselagen lämnas 

öppen för landskapsstyrelsen att fatta beslut om. 

4. Förslagets verkningar 

Genom förslaget kompenseras kommunerna fullt ut för de minskade skatteintäkter 

som det allmänna avdraget innebär för kommunerna. Förslagets exakta effekt för landska

pet är i dagsläget svårt att uppskatta eftersom de underlagsmaterial som behövs för att 

bestämma justeringsbeloppet inför exempelvis det första justeringsåret 2001 inte finns 

tillgängliga förrän i slutet av år 2000. Utgående från de provräkningar som gjorts inför år 

1999 baserade på att avdraget funnits redan år 1997 skulle förslaget ha medfört en 

kompensation till kommunerna på drygt 3 miljoner mark. I övrigt hänvisas till de provbe

räkningar av förslaget som under förhandlingarna med kommunerna utförts av budgetby

rån. 

Trots att ÅRS-avgiften slopas från och med år 1999 måste de beräkningar som låg till 

grund för avgiften göras för att erhålla det justering belopp som påverkar en avräkning av 

landskapsandelama till kommunerna. Förslaget leder till en något ökad arbetsbelastning 

vid budgetbyrån. 

Förslaget har inga kända miljökonsekvenser eller effekter på jämställdheten mellan 

kvinnor och män. 

5. Å'rendets beredning 

Förslaget har utarbetats på basen av det förhandlingresultat som representanterna för 

landskapsstyrelsen och kommunerna uppnått vid förhandlingar om vidareutveckling av 

landskapsandelssystemet och övriga ekonomiska relationer inför budgetåret 1999. 

Eftersom förslaget baserar sig på ett förhandlingsresultat mellan landskapsstyrelsen och 

kommunerna representerade av Ålands kommunförbund samt parterna varit eniga i fråga 

om den tekniska lösningen av ärendet har förslaget inte varit på remiss till kommunerna. 



Detaljmotivering 3 

DETALJMOTIVERING 

1. Landskaps/ag om en särskildjustering av landskapsandelarna till kommunerna 

1 §Allmänt För att få en exakt avräkning av det allmänna avdraget enligt 7a § 

kommunalskattelagen för landskapet Åland fOreslås förutom en slopad ÅHS-avgift att en 

landskapslag om en särskild justering av landskapsandelarna till kommunerna antas. 

2 § Fastställande av justeringsbelopp Ett justeringsbelopp för respektive kommun 

fastställs enligt förslaget årligen i samband med beviljandet av den allmänna landskapsan

delen. Den allmänna landskapsandelen beviljas varje år senast den 11 januari. 

Orsaken till att justeringsbeloppet föreslås bli fastställt samma år som en eventuell 

kompensation skall betalas ut till kommunerna är att landskapsstyrelsen vid den aktuella 

tidpunkten har de färskaste uppgifterna om skatteuppbörden för det år som utgör jämförel

segrund för avräkningen dvs två år innan fastställelseåret. Eftersom justeringsbeloppet 

enligt den föreslagna lagen kommer att fastställas första gången år 2001 (fastställelseår) 

utgör det förstajämförelseåret filr avräkningen år 1999. År 1999 är det år då kommunal

skatteavdraget första gången verkställs. 

Beroende på om justeringsbeloppet är positivt eller negativt läggs det till eller dras det 

ifrån de landskapsandelar som under fastställelseåret skall utbetalas till kommunen (jfr 6 

§).Med landskapsandel avses enligt paragrafen detsamma som i 2 § landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna (70/93) dvs allmän landskapsandel och uppgiftsbaserad 

landskapsandel. 

3 § Beräkning av justeringsbelopp Justeringsbeloppet erhålls genom att det för varje 

år uträknas en ÅHS-avgift enligt nuvarande storlek' och grunder2 (kalkylerad AH..<::;-avgift 

per kommun) enligt förslagets 4 § och till vilken den effekt slopandet av ÅHS-avgiften har 

på kompletteringen av skattekompletteringen (nettobelopp för skattekompletteringen) 

enligt förslagets 5 § adderas. Respektive kommuns inkomstbortfall till :lliljd av det 

allmänna skatteavdraget på basen av faktiskt utfall för skatteåret två år innan skatteåret 

dras därefter ifrån summan av den kalkylerade ÅHS-avgiften per kommun och nettobelop

pet för skattekompletteringen. 

Beräkningen av justeringsbeloppet kan enklast beskrivas på följande sätt. 

(A +B)-C=D 

.· 1 '0,Bpenni per skatteöre 

2 Landskapslagen om temporär delfinansiering av hälso- och sjukvården (29198) 
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A = kalkylerad ÅRS-avgift per kommun ( 4 §) 

B =kommunens nettobelopp för skattekompletteringen (5 §) 

C = respektive kommuns inkomstbortfall till följd av det allmänna kommunalskatteav

draget 

D = kommunens justeringsbelopp 

Eftersom avräkningen enligt den föreslagna lagen kommer att tillämpas första gången 

på de landskapsandelar som utbetalas år 2001 avses med fastställelseåret i paragrafens 1 

mom. första gången lagen tillämpas år 2001 och med skatteåret två år innan fastställeseåret 

år i 999 dvs det första året då avdraget verkställs. De olika jämförelseåren som förekommer 

i lagtexten utgående från att lagen börjar tillämpas först från och med år 2001 kan enklast 

beskrivas på följande sätt: 

Två år innan fastställelseåret Året innan fastställelseåret Fastställelseår 

1999 2000 2001 

2000 2001 2002 

2001 2002 2003 

o.s.v. 

4 §Kalkylerad ARS-avgift per kommun För respektive år skall en kalkylerad ÅRS

avgift enligt nuvarande storlek och grunder uträknas. ÅRS-avgiften räknas fram enbart 

som underlag för beräkningen av det justeringsbelopp som kommunen eventuellt kan 

kompenseras med. Paragrafen överensstämmer i sak med bestämmelserna i 1 och 2 § § 

landskapslagen om temporär delfinansiering av hälso- och sjukvården i landskapet (29/98). 

Vid tolkning av paragrafen kan ledning finnas i bland annat framställning nr 14/1993-94 

och 10/1997-98. 

Den 1 januari 1998 trädde en ny kommunallag (73/97) i kraft i landskapet. Genom 

lagen förändrades även reglerna om kommunernas ekonomi. Kommunallagens 10 kapitel, 

vilket handlar om kommunens ekonomi, skall dock enligt lagens övergångsbestämmelser 

(121 §)träda i kraft den 1 januari 1999 för att ge kommunerna tillräcklig tid att genomföra 

de ändringar i bokföringsrutinerna som behövs. Genom den nya kommunallagen förändras 

även terminologin i fråga om den kommunala inkomstskatten. Begreppen uttaxering per 

skattöre, kommunalskatt och antal skattören ersätts genom reformen av begreppen 

kommunens inkomstskattesats, inkomstskatt till kommunen samt beskattningsbar inkomst 

vid kommunens inkomstbeskattning. Den förändrade terminologin har beaktatas i den 

föreslagna paragrafen. 

5 § Nettobelopp för skattekompletteringen För att räkna fram den effekt slopandet av 

ÅRS-avgiften har på kompletteringen av skatteinkomsterna görs en jämförelse mellan 
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utfallet av en skattekomplettering enligt 11 § landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna och utfallet av en komplettering av skatteinkomsterna som om en ÅHS

avgiften hade uppburits. Under år 1998 styrs beräkningen av skattekompletteringen, 

beroende på att en ÅHS-avgift uppbärs, av 28 § landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna (änd. 25/98). 

För närmare definition om vad som avses begreppen året innan fastställelseåret och 

fastställelseåret kan ledning finnas i detaljmotiveringen till 3 · §. 
I paragrafen har den förändrade terminologin i fråga om kommunens inkomstbeskatt

ning beaktats (jfr detaljmotivering till 4 §). 

6 § Tidpunkt för justering Oberoende av om justeringsbeloppet läggs till eller dras 

ifrån kommunens landskapsandelar beaktas justeringen av landskapsandelarna enligt denna 

lag i samband med att de allmänna och uppgiftsbaserade landskapsandelarh.a betalas ut till 

kommunerna. En eventuell justering av landskapsandelarna skall fördelas i lika stora rater 

över hela verksamhetsåret. 

7 § Ikraftträdande Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt dock 

tidigast den 1 januari 1999. Med tanke på den erforderliga lagtings behandlingen och 

lagstiftningskontrollen föreslås att ikraftträdelsedatumet i enlighet med 20 § 3 mom. 

självstyrelselagen lämnas öppen för landskapsstyrelsen att fatta beslut om. 

Eftersom det allmänna avdraget kommer att tillämpas första gången vid den kommu

nalbeskattning som verkställs år 1999 och det underlagsmaterial som behövs för att 

bestämmajusteringsbeloppet inte finns tillgängligt förrän vid årsskiftet 2000/2001 föreslås 

avräkningen ske mot landskapsandelama för år 2001. 

2. Landskaps/ag om ändring av 11 § landskaps/agen om landskapsandelar till kommuner

na 

11 § Komplettering av skatteinkomsterna De förslagna ändringarna är endast av 

teknisk natur och föranleds av den reformerade kommunlagstiftningen och dess ändrade 

terminologi i fråga om kommunens inkomstbeskattning (jfr detaljmotivering till 4 §) 

3. Landskaps lag om ändring av landskaps lagen om planering av och landskapsandel för 

socialvården 

8 § Fastställande av basbeloppen I förtydligande och informativt syfte fOreslås ett 

tillägg till paragrafen om att bestämmelser om vad som avses med förändringar i kostnads

nivån och i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsla

gen om landskapsandelar till kommunerna. 
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4. Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om planering av och landskapsandel för 

undervisnings- och kulturverksamheten 

5 § Basbeloppen I förtydligande och informativt syfte föreslås ett tillägg till paragrafen 

om att bestämmelser om vad som avses med förändringar i kostnadsnivån och i omfatt

ningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapslagen om landskap

sandelar till kommunerna. 

7 § Landskapsandel till kommunerna Landskapsandelen för grundskolan erhålls 

genom att basbeloppet enligt åldersgrupp enligt 5 och 6 §§ multipliceras med antalet 

kommuninvånare som hör till åldersgruppen i fråga. De belopp som erhålls för respektive 

åldersgrupp adderas och summan multipliceras med en koefficient för respektive kommun. 

Enligt förslaget görs en teknisk justering av kommungrupperna i paragrafens 2 mom., 

så att även kommuner med 1.000 invånare erhåller en koefficient för beräkningen av 

landskapsandelama. De faståländska kommuner som omfattas av kommungruppen med 

högst 1.000 invånare var vid årsskiftet 1997 /98 Eckerö (810), Geta ( 480), Lumparland 

(349) och Sund (992). 

10, 17, 21 och 22 §§I förtydligande och informativt syfte föreslås ett tillägg till 

paragraferna om att bestämmelser om vad som avses med förändringar i kostnadsnivån och 

i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 



1. 

Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om en särskild justering av landskapsandelarna till kommunerna 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Allmänt 

7 

I denna lag finns bestämmelser om hur avskaffandet av kommunernas delfinansiering 

av hälso- och sjukvården (ÅHS-avgiften) och infilrandet av det allmänna avdraget enligt 

7a § kommunalskattelagen för landskapet Åland (37/93) påverkar landskapsandelarna till 

kommunerna. 

2§ 

Fastställande av justeringsbelopp 

Landskapsstyrelsen fastställer årligen i samband med beviljande av den allmänna 

landskapsandelen ett justeringsbelopp som antingen skall läggas till eller dras ifrån 

respektive kommuns landskapsandelar. 

3 § 

Beräkning av justeringsbelopp 

Kommunens justeringsbelopp erhålls genom att en kalkylerad ÅRS-avgift per 

kommun enligt 4 § adderas med nettobeloppet för skattekompletteringen som fastställs 

enligt 5 §. Respektive kommuns inkomstbortfall till följd av det allmänna avdraget på 

basen av faktiskt utfall för skatteåret två år innan fastställelseåret dras härefter ifrån den 

erhållna summan. 

Om justeringsbeloppet enligt 1 mom. blir negativt kompenseras kommunen med 

motsvarande belopp genom l~dskapsandelarna för fastställelseåret. Omjusteringsbeloppet 

blir positivt dras motsvarande belopp ifrån landskapsandelarna för fastställelseåret. 

4§ 

Kalkylerad AHS-avgift per kommun 

Årligen räknas ett belopp fram som motsvarar en inkomstskattesats om 0,8 procenten

heter per den totala beskattningsbara inkomsten vid kommunens inkomstbeskattning som 

fastställts för skatteåret två år innan fastställelseåret. 

Varje kommuns andel av det belopp som beräknas enligt 1 mom. fördelas enligt den 

totala beskattningsbara inkomsten vid 'kommunens inkomstbeskattning som fastställts för 

respektive kommun skatteåret· tVå år innan faststäHelseåret multiplicerat med en 

inkomstskattesats om 0,8 procentenheter med beaktande av det skattekompletteringsbelopp 

som med stöd av beräkningen i 5 § 2 mom. kunde ha beviljats för kommunerna under 

fastställelseåret. 
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Kompletteringen beaktas på följande sätt: 

1) det skattekompletteringsbelopp en kommun kunde ha beviljats förvandlas till 

beskattningsbar inkomst vid kommunens inkomstbeskattning genom att beloppet divideras 

med den genomsnittliga, vägda inkomstskattesatsen i landskapet för fastställelseåret minus 

0,8 procentenheter, 

2) härefter divideras det belopp som beräknas enligt 1 mom med den enligt 1 punkten 

erhållna totala beskattningsbara inkomsten vid kommunens inkomstbeskattning, 

3) slutligen multipliceras beloppet enligt 2 punkten med respektive kommuns 

beskattningsbara inkomst vid kommunens inkomstbeskattning enligt 1 punkten och det 

sålunda erhållna markbeloppet påförs respektive kommun, varefter summan av dessa 

markbelopp avdras för de kommuner som inte skulle ha beviljats komplettering i förhållan

de till respektive kommuns beskattningsbara inkomst vid kommunens inkomstbeskattning 

skatteåret två år innan fastställelseåret. 

5 § 

Nettobelopp för skattekompletteringen 

För beräkningen av justeringsbeloppet fastställs årligen ett nettobelopp för skattekom

pletteringen. Beloppet räknas fram genom att det skattekompletteringsbelopp som erhålls 

för kommunen enligt en beräkning utförd enligt 11 § landskapslagen om landskapsandelar 

till kommunerna (70/93) dras ifrån det skattekompletteringsbelopp som beräknas för 

kommunen enligt 2 mom. 

Som underlag för beräkningen av nettobeloppet för skattekompletteringen fastställs 

årligen ett skattekompletteringsbelopp som baserar sig på 11 § landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna men som avviker från vad som föreskrivs i 11 § 4 mom. 

landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna på så sätt att skattekompletterings

beloppet beräknas för fastställelseåret på basen av kommunernas genomsnittliga inkomst

skattesats i landskapet under skatteåret innan fastställelseåret minskad med 0,8 procenten

heter. Om kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i landskapet för skatteåret innan 

fastställelseåret överstiger kommunens egen inkomstskattesats för skatteåret innan 

fastställelseåret, används kommunens egen inkomstskattesats för skatteåret innan faststäl

lelseåret minskad med 0,8 procentenheter vid beräkningen av skattekompletteringsbeloppet 

enligt 11 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

6§ 
Tidpunkt för justering 

Om en justering av landskapsandelama blir aktuell enligt denna lag beaktas detta i 

samband med utbetalningen av landskapandelama under fastställelseåret från och med 

januari månad. 
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7§ 

Ikraftträdande 

9 

Denna lag träder i kraft 
lar som utbetalas för år 2001. 

och tillämpas första gången på de landskapsande-

2. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 11 § landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna 

I enlighet med lagtinget beslut ändras 11 § 1, 2 och 4 mom. landskapslagen den 19 

oktober 1993 om landskapsandelar till kommunerna (70/93) som följer: 

11 § 
Komplettering av skatteinkomsterna 

Komplettering av skatteinkomsterna beviljas kommuner i vilka medeltalet av den 

beskattningsbara inkomsten vid kommunens inkomstbeskattning per invånare för de tre 

senast slutförda kommunalbeskattningarna underskrider den kompletteringsgräns som på 

basis av 2 mom. och den i 3 mom. fastställda koefficienten bestäms för kommunen. 

Kompletteringsgränsen erhålls genom att ett basberäkningsbelopp multipliceras med 

de koefficienter som bestäms för kommunen enligt 3 mom. Vid fastställandet av basberäk

ningsbeloppet beräknas för varje år under de tre senast slutförda kommunalbeskattningar

na, kvoten mellan den totala beskattningsbara inkomsten vid kommunens inkomstbeskatt

ning i alla åländska kommuner och de totala antalet invånare i alla åländska kommuner. 

Den erhållna kvoten för varje år sammanräknas och divideras med antalet jämförelseår 

(tre), varvid basberäkningsbeloppet erhålls. 

Komplettering av skatteinkomsterna räknas ut genom att skillnaden mellan komplet

teringsgränsen och medeltalet av den beskattningsbara inkomsten vid kommunens 

inkomstbeskattning per invånare för de tre senast slutförda kommunalbeskattningarna i 
kommunen multipliceras med kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i lands

kapet Åland under det år till vars inkomster beskattningen hänför sig samt med antalet 

invånare i koinmunen den första dagen det år till, vars inkomster beskattningen hänför 

sig. Om kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i landskapet överstiger kommu

nens egen inkomstskattesats för den senast slutförda beskattningen används.den sistnämn

da irikomstskattesatsen vid beräkningen av skattekompletteringen enligt denna paragraf. 



10 

3. 

Andrad lagstiftning som berör landskapsandelar till kommunerna 

Denna lag träder i kraft 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 8 § landskapslagen om planering av och 

landskapsandel för socialvården 

I enlighet med lagtinget beslut fogas till 8 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om 

planering av och landskapsandel för socialvården (71/93), sådan den lyder i landskapslagen 

den 26 mars 1998 (26/98), ett nytt 2 mom. som följer: 

8§ 

Fastställande av basbeloppen 

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 
omfattning och arten landskapsandelsuppgiftema finns i 5 § landskapsandelslagen. 

4. 

Denna lag träder i kraft 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om planering av och 

landskapsandel för undervisnings- och kulturverksam.beten 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 7 § 2 mom. landskapslagen 19 oktober 1993 om planering av och landskap

sandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/93), sådan den lyder i landskapsla

gen den 26 mars 1998 (27 /98), samt 

fogas till 5 §ett nytt 2 mom., till 10 §ett nytt 2 mom., till 17 §ett nytt 2 mom., till 21 

§ ett nytt 2 mom. och till 22 § ett nytt 2 mom., sådant dessa lagrum lyder i landskapslagen 

den 26 mars 1998 som följer: 



Lagtext 

5§ 

Basbeloppen 

11 

Närmare bestämmelser. om vad som avses med förändrjng i kostnadsnivån och i 

omfattningen och arten landskapsandelsuppgiftema finns i 5 § landskapsandelslagen. 

7§ 

Landskapsandel till kommuner 

Koefficienterna för de olika kommungrupperna är följande: 

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och 

Sottunga 

Vårdö 

Faståländska kommuner med högst 1.000 

invånare 

Faståländska kommuner med mer än 

1.000 invånare 

Mariehamn 

10 § 

Särskilt landskapsandelsbelopp 

1,00 

0,75 

0,50 

0,40 

0,28 

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 

omfattningen och arten landskapsandelsuppgiftema finns i 5 § landskapsandelslagen. 

17 § 

Basbelopp för medborgarinstitut 

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 

omfattningen och arten landskapsandelsuppgiftema finns i 5 § landskapsandelslagen. 

21 § 

Basbeloppen för bibliotek 

---------------------------------------------------------------
Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 

omfattningen och arten landskapsandelsuppgiftema finns i 5 § landskapsandelslagen. 



12 Andrad lagstiftning som berör landskapsandelar till kommunerna 

22 § 
Basbelopp för kulturverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete 

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 

omfattningen och arten landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. 

Denna lag träder i kraft 

Marieharnn den 3 december 1998 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Roger Nordlund 



Bilaga I 

2. LANDSKAP SLAG 
om ändring av 11 § landskapslagen om 

hmdskapsandelar till kommunerna 

I enlighet med lagtinget beslut ändras 11 § 1, 2 och 4 mom. landskapslagen den 19 

oktober 1993 om landskapsandelar till kommunerna (70/93) som följer: 

Gällande lydelse 

11 § 

Komplettering av skatteinkomsterna 

Komplettering av skatteinkomsterna 

beviljas kommuner i vilka medeltalet av 

antalet skatteören per invånare för de tre 

senast slutförda kommunalbeskattningar

na underskrider den kompletteringsgräns 

som på basis av 2 mom. och den i 3 

mom. fastställda koefficienten bestäms 

för kommunen. 

Kompletteringsgränsen erhålls 

genom att ett basberäkningsbelopp multi

pliceras med . , 4e ... koefficienter som 
. ,,- ·-·-!' ···' 

bestäms för kommunen enligt 3 mom. 

Vid fastställandet av 

basberäkningsbeloppet beräknas för varje 

år under de tre senast slutförda kom

munalbeskattningarna, kvoten mellan det 

totala antalet skatteören i alla åländska 

kommuner och de totala antalet invånare 

i alla åländska kommuner!•:PeIJ er];iålln~ , 

kvoten för varje år sammanräknas och 

divideras med antalet j@lförel~~åt (tre), 
',.._, -· • ·.•.·r, .,•"" 

varvid basberäkningsbeloppet erhålls. 

Komplettering av skatteinkomsterna 

räknas ut genom att skillnaden mellan 

kompletteringsgränsen och medeltalet av 

Förerslagen lydelse 

11 § 

Komplettering av skatteinkomsterna 

Komplettering av skatteinkomsterna 

beviljas kommuner i vilka medeltalet av 

den beskattningsbara inkomsten vid 
kommunens inkomstbeskattning per 

invånare för de tre senast slutförda 

kommunalbeskattningarna underskrider 

den kompletteringsgräns som på basis av 

2 mom. och den i 3 mom. fastställda 

koefficienten bestäms för kommunen. 

Kompletteringsgränsen erhålls 

genom att ett basberäkningsbelopp multi

pliceras med de koefficienter som 

bestäms fOr kommunen enligt 3 mom. 

Vid fastställandet av 

basberäkningsbeloppet beräknas för varje 

år under de tre senast slutförda kom

munalbeskattningarna, kvoten mellan 

den totala beskattningsbara inkomsten 

vid kommunens inkomstbeskattning i 
. alla åländska kommuner och de totala 

antalet invånare i alla åländska kommu

ner. Den erhållna kvoten för varje år 

sammanräknas och divideras med antalet 

jämförelseår (tre), varvid 

basberäkningsbeloppet erhålls. 

-----------------------------
Komplettering av skatteinkomsterna 

räknas ut genom att skillnaden mellan 

kompletteringsgränsen och medeltalet av 
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antalet skatteören per invånare för de tre 

senast slutförda 

kommunalbeskattningarna i kommunen 

multipliceras med den genomsnittliga 

kommunala uttaxeringen per skatteöre i 

landskapet Åland under det år till vars 

inkomster beskattningen hänför sig samt 

med antalet invånare i kommunen den 

första dagen det år till vars inkomster 

beskattningen hänför sig. Om den 

genomsnittliga kommunala uttaxeringen 

per skatteöre i landskapet överstiger 

kommunens egen uttaxering per 

skatteöre för den senast slutförda be

skattningen används den sistnämnda 

uttaxeringen per skatteöre vid beräk

ningen av skattekompletteringen enligt 

denna paragraf. 

Bilaga 

den beskattningsbara inkomsten vid 

kommunens inkomstbeskattning per 

invånare för de tre senast slutförda 

kommunalbeskattningarna i kommunen 

multipliceras med kommunernas 

genomsnittliga inkomstskattesats i 

landskapet Åland under det år till vars 

inkomster beskattningen hänför sig samt 

med antalet invånare i kommunen den 

första dagen det år till vars inkomster 

beskattningen hänför sig. Om 

kommunernas genomsnittliga 

inkomstskattesats i landskapet över

stiger kommunens egen 

inkomstskattesats för den senast 

slutförda beskattningen används den 

sistnämnda inkomstskattesatsen vid 

beräkningen av skattekompletteringen 

enligt denna paragraf. 

Denna lag träder i kraft 

3. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 8 § landskapslagen om planering av och 

landskapsandel för socialvården 

I enlighet med lagtinget beslut fogas till 8 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om 

planering av och landskapsandel för socialvården (71193), sådan den lyder i landskapslagen 

den 26 mars 1998 (26/98), ett nytt 2 mom. som följer: 



4. 

Bilaga III 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 8 § 

Fastställande av basbeloppen Fastställande av basbeloppen 

Närmare bestämmelser om vad 

som avses med förändring 

(nytt mom.) kostnadsnivån och i omfattning och 

arten landskapsandelsuppgifterna 

finns i 5 § landskapsandelslagen. 

Denna lag träder i kraft 

LANDSKAPSLAG 

om ändring av landskapslagen om planering av och 

. landskapsandel för undervisnings- och kulturverksambeten 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 7 § 2 mom. landskapslagen 19 oktober 1993 om planering av och 

landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/93), sådan den lyder i 

landskapslagen den 26 mars 1998 (27 /98), samt 

fogas till 5 §ett nytt 2 mom., till 10 §ett nytt 2 mom., till 17 §ett nytt 2 mom., till 21 

§ ett nytt 2 mom. och till 22 § ett nytt 2 mom., sådant dessa lagrum lyder i landskapslagen 

den 26 mars 1998 som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 

Basbeloppen 

(nytt mom.) 

Föreslagen lydelse 

5 § 

Basbeloppen 

-----------------------------
Närmare bestämmelser om vad 

som avses med förändring i 

kostnadsnivån och i omfattningen och 



IV 

7§ 

Landskapsandel till kommuner 

Koefficienterna för de olika 

kommungrupperna är följande: 

Brändö, Föglö, Kumlinge, 1,00 
Kökar och Sottunga 

Vårdö 0,75 

Faståll!ndska kommuner med 0,50 
mindre än 1.000 invånare 

Faståländska kommuner med 0,40 
mer än l.000 invånare 

Mariehamn 0,28 

10 § 

Särskilt landskapsandelsbelopp 

(nytt mom.) 

17 § 
Basbelopp för medborgarinstitut 

(nytt mom.) 

21 § 

Basbeloppen för bibliotek 

Bilaga 

arten landskapsandelsuppgifterna 

finns i 5 § landskapsandelslagen. 

7§ 

Landskapsandel till kommuner 

Koefficienterna för de olika 

kommungrupperna är följande: 

Brändö, f'öglö, Kumlinge, 1,00 
Kökar och Sottunga 

Vårdö 0,75 

Faståländska kommuner med 0,50 

högst 1.000 invånare 

Faståländska kommuner med 0,40 

mer än 1.000 invånare 

Marieharnn 0,28 

10 § 

Särskilt landskapsandelsbelopp 

Närmare bestämmelser om vad 

som avses med förändring 

kostnadsnivån och i omfattningen och 

arten landskapsandelsuppgifterna 

finns i 5 § landskapsandelslagen. 

17 § 

Basbelopp för medborgarinstitut 

Närmare bestämmelser om vad 

som avses med förändring i 

kostnadsnivån och i omfattningen och 

arten landskapsandelsuppgifterna 

finns i 5 § landskapsandelslagen. 

21 § 

Basbeloppen för bibliotek 

Närmare bestämmelser om vad 
som avses med förändring i 



Bilaga V 

(nytt mom.) kostnadsnivån och i omfattningen och 

arten landskapsandelsuppgifterna 

finns i 5 § landskapsandelslagen. 

TI§ TI§ 

Basbelopp för kulturverksamhet, Basbelopp för kulturverksamhet, 

idrottsverksamhet och ungdomsarbete idrottsverksamhet och ungdomsarbete 

(nytt mom.) 

Närmare bestämmelser om vad 

som avses med förändring i 

kostnadsnivån och i omfattningen och 
arten landskapsandelsuppgifte:ma 

finns i 5 § hmdskapsandelslagen. 

Denna lag träder i kraft 




