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Landskapsstyrelsen föreslår att en landskapslag om delfinansiering av hälso- och 

sjukvården i landskapet avseende år 1995 stiftas. Enligt förslaget svarar kommunerna 

tillsammans med landskapet under år 1995 för att hälso- och sjukvård tillhandahålls samt 

för de driftskostnader åldririgssjukvården förorsakar landskapet. Kommunerna fullgör sin 

uppgift genom att de till landskapet betalar ett belopp motsvarande en uttaxering per 

skatteöre om 3,5 penni. tandskapsstyrelsen föreslår att till grund för beräkningen av 

beloppets storlek läggs det totala antalet skatteören enligt slutförd beskattning för 

skatteåret 1993. 

I framställningen ingår även förslag till ändringar av 12 § landskapsskattelagen (58/93) 

respektive ikraftträdelsebestämmelsen i ändringen (59/93) av kommunalskattelagen för 

landskapet Åland (37/93), så att tillämpningen av landskapsskatten och den till denna 

krmtna bestämmelsen uppskjuts till skatteåret 1996. 

Motfonäremas förslag 

Motionärerna föreslår att det belopp som kommunerna betalar i slut.ändan skulle 

motsvara en uttaxering per skatteöre om 3,0 penni enligt den fastställda beskattningen för 
skatteåret 1995. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att de i framställningen ingående lagförslagen antas och att lagmotionen 

förkastas. 

UTSKOITETS SYNPUNJ(TER 

Utskottet noterar att erfarenheter av motsvarande tillvägagångssätt avseende 

finansieringen för år 1994 har vunnits. Förslaget att tillämpa samma system för 

delfinansiering av hälso- och sjukvården år 1995 i stället för att uppbära landskapsskatt 

har omfattats av den arbetsgrupp med representanter från landskapet och kommunerna 

som diskuterat budgetfrågor för inkommande kalenderår. 

Utskottet finner på de grunder landskapsstyrelsen anför lagförslagen motiverade och 

föreslår därför att de antas utan ändringar. Av denna orsak föreslår utskottet samtidigt att 

det i lagmotionen nr 72/ 1993-94 ingående lagförslaget förkastas. 



ÄRENDETS· BEHANDLING 

Lagtinget har den 30 november 1994 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen och lagmotionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf och finanschefen 
.·. Dan E. Eriksson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Magnus Lundberg, vice 

ordföranden Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund. 

UTSK01TETS FÖRSLAG 

:Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 1 december 1994 

· Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar de i fram

ställningen ingående lagförslagen 

utan ändringar samt 

att Lagtinget förkastar det i lagmo

tion nr 72/1994-95 ingående lagför

slaget. 
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