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SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att en landskapslag om en särskild justering av 

landskapsandelarna till kommunerna antas. Genom förslaget införs ett avräkningssystem 

som på ett exakt sätt kompenserar kommunerna för det inkomstbortfall som införandet av 

det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen från och med år 1999 medför. Dessutom 

föreslås vissa tekniska ändringar i landskapslagstiftningen om landskapsandelar till 

kommunerna. Avsikten är att de föreslagna lagarna skall träda i kraft så snart som möjligt, 

dock tidigast den 1 januari 1999. Avräkningen mot landskapsandelarna föreslås verkställas 

första gången år 2001. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag efter vissa mindre ändringar av framför allt 

språklig karaktär. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 

I. Landskaps/ag om en särskild justering av landskapsandelarna till.kommunerna 

3 § I paragrafens 1 mom. föreslås en språklig ändring i förtydligande syfte. 

I 2 mom. föreslås i framställningen att om justeringsbeloppet enligt 1 mom. blir negativt 

kompenseras kommunen med motsvarande belopp genom landskapsandelarna för 

fastställelseåret och om justeringsbeloppet blir positivt dras motsvarande belopp ifrån 

landskapsandelarna för fastställelseåret. Enligt vad utskottet fått erfara avser 

landskapsstyrelsen att i de fall det blir aktuellt i första hand dra beloppet från den allmänna 

landskapsandelen och därefter i den mån det blir nödvändigt från övriga landskapandelar. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 14 december 1998 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, finanschefen Dan E. Eriksson 

samt VD:n för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall .. 
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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 

1. 

att Lagtinget antar de i 

framställningen ingående lagförslagen 

i följande lydelse: 

LANDSKAP SLAG 
om en särskild justering av landskapsandelarna till kommunerna 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 - 2 §§ 

(Lika som i framställningen). 

3 § 

Beräkning av justeringsbelopp 

Kommunens justeringsbelopp erhålls genom att en kalkylerad ÅHS-avgift per kommun 

enligt 4 § adderas med nettobeloppet för skattekompletteringen som fastställs enligt 5 §. 

Respektive kom.muns inkomstbortfall till följd av det i 1 § avsedda allmänna avdraget på 

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

erhållna summan. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

4§ 

(Lika som i framställningen). 

5 § 

Nettobelopp för skattekompletteringen 

(1 mom lika som i framställningen). 

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. 

samma lag på så sätt att skattekompletteringsbeloppet beräknas för fastställelseåret på basen 

av kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i landskapet under skatteåret innan 

fastställelseåret minskad med 0,8 procentenheter. 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 fastställelseåret minskad med 0,8 procentenhetel' vid 
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beräkningen av skattekompletteringsbeloppet enligt 11 § landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna. 

2. 

6 - 7 §§ 

(Lika som i framställningen). 

LANDSKAP SLAG 
om ändring av 11 § landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna 

(Ingressen lika som i framställningen). 

11 § 

Komplettering av skatteinkomsterna 
(1 - 2 mom lika som i framställningen) 

Komplettering av skatteinkomsterna räknas u( genom' att skillnaden mellan 

kompletteringsgränsen och medeltalet av den beskattningsbara irikomsten vid kommunens 

inkomstbeskattning per invånare för de tre senast slutf()rda kommunalbeskattningarna i 

kommunen multipliceras med kommunernas genomsnittHga ·inkomstskattesats i la~dskapet 
Åland under det år till vars inkomster beskattningen hä~ör sig samt med antalet in~ånare 
i kommunen den första dagen sistnämnda år (uteslutning). Om kommunernas genom

snittliga inkomstskattesats i landskapet överstiger kommunens egen inkomstskattesats för 

den senast slutförda beskattningen används den sistnämnda inkomstskattesatsen vid beräk

ningen av skattekompletteringen enligt denna paragraf. 

3. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställnmingen). 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 8 § landskapslagen 9m .p~nering av och 

landskapsandel för socialvården 

(Ingressen lika som i framställningen). 



8 § 

Fastställande av basbeloppen 

--- - ~ -- - - - ~ - ------- ---------- - - -- -- ----- - ----- - - - - - - ----- - - -- -
Nännare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 

omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. 

4. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om planering av och 

landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten 

I enlighet med lagtingets beslut 

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

landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/93), sådant det 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., sådana dessa lagrum lyder i landskapslagen 

den 26 mars 1998 som följer: 

5§ 

Basbeloppen 

Nännare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 
omfattningen och arten av landskapsandelsuppgiftema finns i 5 § landskapsandelslagen. 

7§ 

(Lika som i framställningen). 

10 § 

Särskilt landskapsandelsbelopp 

Nännare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 
omfattningen och arten av landskapsandelsuppgiftema finns i 5 § landskapsandelslagen. 
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17 § 

Basbelopp för medborgarinstitut 
______________________ ,.. ______________________________________ _ 

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

omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. 

21 § 

Basbeloppen för bibliotek 

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

omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. 

22 § 

Basbelopp för kulturverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete 

Närmare bestämmelser om vad som avses med förändring i kostnadsnivån och i 
omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna finns i 5 § landskapsandelslagen. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 12 januari 1999 

Ordförande Göran Bengtz 

Sekreterare Susanne Eriksson 




