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I ltl Folke Sjölunds m.fl. lagmotion föreslås att det stiftas en landskapslag som möjliggör 

för medborgarna att dra nytta av skattegottgörelserna via kommunerna. Lagen1genom 

vilken skattegottgörelsen fritt skulle få disponeras av kommunerna, förstås bli temporär för 

fyra år. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna sköts 

genom det nyligen reviderade landskapsandelssystemet som baseras på förhandlingar 

mellan landskapet och kommunerna. De åländska kommunerna har gått samman i Ålands 

kommunförbund för att på så sätt utgöra en starkare och enhetligare förhandlingspart 

gentemot landskapsstyrelsen. Förhandlingarna om landskapsandelar och 

finansieringsunderstöd till kommunerna syftar till en rättvis fördelning mellan 

kommunerna. 

Enligt förslaget i lagmotionen skulle den skattegottgörelse som enligt självstyrelselagen 

betalas till landskapet, under en fyraårsperiod i sin helhet överföras till kommunerna. 

Skattegottgörelsen skulle fördelas mellan kommunerna så att antalet skatteören i respektive 

kommun samt kommunens invånarantal till hälften vardera skulle beaktas. Detta skulle, 

enligt utskottets mening, innebära att ytterligare ett nytt system för ekonomisk fördelning 

skulle införas. Utskottet finner inte detta ändamålsenligt i all synnerhet som den föreslagna 

fördelningen motsvarar den fördelning som vanligtvis gäller för kommunernas kostnader 

varför landskapsandelsfördelningen skulle motverkas. Enligt vad utskottet fått erfara skulle 

lagförslaget medföra en ökad andel för Mariehamns stad och en minskad andel för 

skärgårdskommunerna medan övriga kommuners andel i stort sett skulle förbli 

oförändrad. 

Utskottet konstaterar också att det nya landskapsandelssystemet inneburit en betydande 

överföring av medel från landskapet till kommunerna jämfört med tidigare inte minst 

genom att kommunernas andel av ÅRS-kostnaderna gradvis sjunkit. 

Slutligen konstaterar utskottet att den föreslagna återbäringen av skattegottgörelsen skulle 



- 2 -

utgöra en osäker inkomst för de åländska kommunerna eftersom skattegottgörelsens storlek 
inte enbart är beroende av de åländska skattebetalarnas skattebetalningsförmåga utan i lika 
stor utsträckning av skattebetalningsförmågan i riket. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 29 april 1998 inbegärt finansutskottets yttrande över lagmotionen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, finanschefen Dan E Eriksson, 
verkställande direktören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall och skattedirektören 
Elof Asplund. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf samt 
ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

Ledamöterna Sjölund och Wiklöf har inte kunnat omfatta utskottets åsikt och fogar därför 
reservation till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 10 september 1998 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget förkastar lagmotion nr 
53/1997-98 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 



RESERVATION 

Undertecknade omfattar inte utskottsmajoritetens beslut att föreslå förkastande av lagmotionen. 

Med hänvisning till intentionerna i motionens motiveringar anser vi att det hade varit befogat att kanalisera 
medel ur skattegottgörelsen till kommunerna för att stärka deras ekonomi så att kommunerna hade kunnat 
vidta åtgärder till direkt nytta för medborgarna. 

Mariehamn den 15 september 1998 
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