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SAMMANFATTNING 

lAndskapsstyrelsens förslag 

nr 4 

FR nr 6 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapet övertar hela kostnadsansvaret för byggande 

och underhåll av bygdevägar. Enligt gällande bestämmelser skall en kommun betala 

ersättning till landskapet för en del av kostnaderna för väghållningen i fråga om byg

devägar. Samtidigt slopas landskapsbidraget för underhåll av kommunalvägar medan 

kommunerna även framdeles är berättigade till landskapsbidrag för byggande av 

kommunalvägar. 

Som en följd av den ändrade kostnadsfördelningen föreslås en justering av 

koefficienterna enligt bosättningsstrukturgrupp för den allmänna landskapsandelen. 

Samtidigt sänks kompletteringsgränsen för kommuner med höga kostnader för 

specialomsorgen från att ha beaktats för de nettokostnader som överstiger 75 procent till 

25 procent över de genomsnittliga nettokostnaderna per invånare i hela landskapet. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet konstaterar att alla de i framställningen ingående fyra lagförslagen grundar sig 

på överläggningar med företrädare för de åländska kommunerna. Förslagen syftar, jämte 

vissa andra reformer (se bl.a. framställningarna nr 7 och 8/1996-97), till förenklingar 

och förbättringar i stödsystemet till kommunerna. Förändringarna i fråga om 

bidragssystemet för väghållningen torde även innebära ett enklare förfarande ur 

landskapsstyrelsens synvinkel. Utskottet har vid behandlingen av budgetförslaget för år 

1997 konstaterat att de föreslagna förändringarna också utgående från en ekonomisk 

helhetsbedömning är ändamålsenliga. 

Utskottet tillstyrker därför att lagförslagen antas oförändrade, frånsett några tekniska 

justeringar i de första och andra lagförslagen. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 25 november 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över 
framställningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf 
samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 
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UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

1. 

att Lagtinget måtte anta de i 

framställningen ingående tredje och 

fjärde lagförslagen oförändrade samt 

att Lagtinget måtte anta de första 

och andra lagförslagen i följande 

lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av Jandskapslagen 

om allmänna vägar i landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs mellanrubriken före 90 och 92 §§, 92-97 §§, 102 § 1 mom. och 104 § 

landskapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar i landskapet Åland (23/57), av dessa 

lagrum 92, 93 och 95 §§ sådana de lyder i landskapslagen den 24 november 1981 

(78/81) samt 94 § sådan den lyder i landskapslagen den 3 mars 1994 (28/94), samt 

ändras 5, 18, 90 och 91 §§, 100 § 3 mom. och 103 § 1 mom., av dessa lagrum 18 

§ sådan den lyder i landskapslagen den 16 april 1964 (15/64), som följer: 

2. 

5, 18, 90, 91, 100 och 103 §§ 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen 

om kommunalvägar 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 12 §, 15a §, 16 §, 16a § och 17 § landskapslagen den 16 april 1964 om 
kommunalvägar (16/64), av dessa lagrum 12 §, 15a §, 16a § och 17 § sådana de lyder 

i landskapslagen den 1 april 1987 (24/87) samt 16 § sådan den lyder i landskapslagen 
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den 3 mars 1994 (27/94), samt 

ändras 11 § och 13 § 2 mom. som följer: 

11 § 

(Lika som i framställningen). 

13 § 

Slutsyn på vägbygge förrättas av en vägsynenämnd och den för bygget förordnade 

övervakaren. I vägsynenämnden ingår en representant för landskapet, tillika ordförande, 

och en representant för vägnämnden i kommunen. Har en entreprenör anlitats vid väg

bygget, får han själv eller ombud för honom närvara vid synen och yttra sig över gjorda 

anmärkningar. 

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 10 december 1996 

Ordförande Göran Bengtz 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 


