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Landskapsstyrelsen föreslår att en ny landskapslag om delfinansiering av hälso- och 

sjukvården i landskapet stiftas så att det belopp kommunerna betalar till landskapet för 

år 1997 sänks till att motsvara en uttaxering per skatteöre om 1,8 penni. För år 1996 var 

beloppet 3,0 penni. Samma sänkning föreslås genomförd vid beräkningen av den 

komplettering av skatteinkomster som beviljas kommunerna år 1997. Vidare föreslås 

landskapsskattelagens tillämpning uppskjuten till skatteåret 1998. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade frånsett några rättelser i de andra 

och tredje lagförslagen. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
I budgetförslaget för år 1997 hänvisar landskapsstyrelsen till de överläggningar som 

hållits med företrädare för de åländska kommunerna. Vid överläggningarna har bl.a. 

överenskommits om att kommunerna också under kommande år tillsammans med 

landskapet ansvarar för hälso- och sjukvårdens kostnader. Det belopp som kommunerna 

skall betala till landskapet föreslås dock sänkt från 3,0 penni per skatteöre till 1,8 penni 

per skatteöre, varvid landskapet övertar ett större ansvar för finansieringen av hälso- och 
sjukvården. Landskapsstyrelsens avsikt är att härigenom möjliggöra sänkningar av 

kommunens uttaxering. 

Utskottet uttalar sin tillfredsställelse över att förslaget kunnat genomföras på basis av 

regelrätta förhandlingar med de åländska kommunerna och tillstyrker att lagförslagen 

antas oförändrade, dock med några tekniska justeringar i de andra och tredje 

lagförslagen. 

Utskottet konstaterar att tillämpningen av landskapsskattelagen, som trädde i kraft hösten 

1993, ånyo föreslås uppskjuten med ett år. Av framställningens motiveringar framgår, 

att landskapsstyrelsen överväger att föreslå att lagstiftningen om landska9sskatt sätts ur 

kraft. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
:"-

Lagtmget har den 25 november 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över 

framställningen. 
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I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf 

samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

2. 

att Lagtinget måtte anta de i 

framställningen ingående första och 

fjärde lagförslagen oförändrade samt 

att Lagtinget måtte anta de i 

framställningen ingående andra och 

tredje lagförslagen i följande 

lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 29 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om 

landskapsandelar till kommunerna (70/93), sådan den lyder i landskapslagen den 20 

februari 1996 (20/96), som följer: 

29 § 

Komplettering av skatteinkomsterna under år 1 9 9 7 
Med avvikelse från vad som stadgas i 11 § 4 mom. beräknas kompletteringen av 

skatteinkomsterna för år 1997 på basen av den genomsnittliga kommunala uttaxeringen 

per skatteöre i landskapet under år 1996 minskad med 1,8 penni. Om den genomsnittliga 

kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet för år 1996 överstiger kommunens 

egen uttaxering per skatteöre för år 1996, används kommunens egen uttaxering per 

skatteöre för år 1996 minskad med 1, 8 penni vid beräkningen av skattekompletteringen 

enligt 11 §. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

3. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 9a och 12 §§ Iandskapsskattelagen 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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9a § 

Vid försummelse att inom utsatt tid betala landskapsskatt uppbärs dröjsmålsränta och 

restavgift med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om försummelse att 

inom utsatt tid betala kommunalskatt i lagen om skattetillägg och förseningsränta (FFS 

1556195). 

12 § 

Denna lag träder omedelbart i kraft. Landskapsskatt betalas första gången vid den 

beskattning som skall verkställas för skatteåret 1998. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 9 december 1996 

Ordförande Göran Bengtz 

Sekreterare Lars lngmar Johansson 


