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Landskapsstyrelsen föreslår att en landskapslag om delfinansiering av hälso- och sjukvården 
i landskapet avseende år 1994 stiftas. Enligt förslaget svarar kommunerna tillsammans med 
landskapet för att hälso- och sjukvård tillhandahålls under år 1994. Kommunerna fullgör sin 
uppgift genom att de till landskapet betalar ett belopp motsvarande en uttaxering per skatteöre 
om 3,5 penni. 

Landskapsstyrelsen föreslår att till grund för beräkningen av beloppets storlek läggs det totala 
antalet skatteören för skatteåret 1992. 

I framställningen ingår även ett förslag till ändring av landskapsskattelagen (58/93) så att till 
lagen fogas regler om avrundning av landskapsskatt och dröjsmålspåföljder. Dessutom 
föreslås att landskapsskattelagens tillämpning uppskjuts till skatteåret 1995 och att reglerna 
om skatteuppbörd i annan lagstiftning ändras för år 1994. 

Motionärernas förslag 
lVfotionärema föreslår att det belopp som kommunerna betalar i slutändan skulle motsvara 
en uttaxering per skatteöre om 3,25 penni enligt den fastställda beskattningen för skatteåret 
1994. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att de i framställningen ingående lagförslagen antas och att lagmotionen 
förkastas. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet finner på de grunder landskapsstyrelsen anför lagförslagen motiverade och föreslår 
därför att de antas med endast några ändringar av lagteknisk och språklig natur. Av denna 
orsak föreslår utskottet samtidigt att det i lagmotionen nr 73/1993-94 ingående lagförslaget 
förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 8 december 1993 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen 
och lagmotionen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harriet Lindeman och finanschefen Dan E. 
Eriksson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Magnus Lundberg, viceordföranden 
Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund. 
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UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar de i framställningen 
ingående andra och fjärde lagförslagen 
utan ändringar samt 

att Lagtinget antar de i framställningen 
ingående första och tredje lagförslagen 
i följande lydelser: 

1. LANDSKAPSLAG 
om temporär delfinansiering av hälso- och sjukvården i landskapet 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 
(Lika som i framställningen). 

2 § 
(1 mom. lika som i framställningen). 
Kompletteringen beaktas på följande sätt: 
1) det belopp en kommun beviljas som komplettering av skatteinkomster förvandlas till 

skatteören genom att beloppet divideras med den genomsnittliga, vägda uttaxeringen per 
skatteöre i landskapet skatteåret 1994 minus 3,5 penni, 

2) hdrefter divideras det belopp som beräknas enligt bestämmelserna i 1 § (uteslutning) 
med det enligt 1 punkten erhållna totalantalet skatte.ören, 

3) slutligen multipliceras beloppet per skatte.öre enligt 2 punkten (uteslutning) med 
respektive kommuns skatteörestal enligt 1 punkten och det sålunda erhållna markbeloppet 
påförs respektive kommun, varefter summan av dessa markbelopp avdras för de kommuner 
som inte beviljas komplettering i förhållande till respektive kommuns skatteörestal skatteåret 
1992. 

3 § 
Den andel som beräknas enligt bestämmelserna i 2 § och som kommunen skall betala 

fastställs av landskapsstyrelsen. Andelen delas i tolv lika stora rater. Varje rat skall betalas 
månatligen och förfaller till betalning den sista vardagen i månaden (uteslutning) med 
beaktande av bestämmeisema i 4 §. 

4 § 
(Lika som i framställningen). 



3. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapsskattelageu 

I enlighet med lagtingets beslut 
ändras 12 § 1 mom. landskapsskattelagen den 19 oktober 1993 (58/93) samt 
fogas till lagen nya 5a och 9a §§ (uteslutning) som följer: 

5, 9a och 12 §§ 
(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 9 december 1993 

Ordförande Magnus Lundberg 

Sekreterare Janina Groop 


