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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTfETS BETANKANDE nr 11 I 
1982-83 med anledning av ltm Karl-Gunnar Fa

gerholms m.fl.hemställningsmotion om åtgärder 

för att enhetligt införa skattöresprincipen vid 

kostnadsfördelningen, när det gäller interkom

nrunala inrättningar och kommunalförbund. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannämnda 

hemställningsmotion. I ärendet har utskottet hört ordföranden i Mariehanms 

stadsstyrelse Thor-Alf Eliasson, lap,beredningschefen Christer Jansson och 

tidigare utredaren Dag Boman. Som sekreterare vid ärendets beredning har 

delvis fungerat tidigare utskottssekreteraren Göran Lindholm och delvis t.f. 

utskottssekreteraren Dag Boman. Utskottet får vördsamt anföra följande. 

I hemställningsmotionen föreslås en enhetlig övergång till skattöresprinci

pen i alla interkommunala inrättningar och kommunalförbund. Utskottet har 

liksom motionärerna konstaterat att kostnadsfördel11ingen vid såväl landskaps

sorn kommunaladministrerade interkommunala inrättningar sker enligt ett fler

tal principer. De vanligaste metoderna att för<lela kostnaderna baseras på 

nyttjandegrad, kommunernas skattöresantal eller befolkningsrnängd, platsandels

system eller kombinationer av dessa. I vissa fall, bl.a. för högstadiedistrik

ten, folkhälsoförhw1dct, regionplancförbundet m.fl. är kostnadsfördclnings

grundema bestämda i lag. I andra fall har konmrune:ma i runband med uppgörande 

av grundstadga för kommunalförbunden överenskorrunit om hur kostnaderna skall 

fördelas. 

Nackdelarna med nuvarande situation anses vara bl.a. en viss oöverskådlighet 

och svårigheter att tillämpa de heterogena fördclningsprincipcma. I synner

het för små kommuner har debiteringen enligt nyttjandegrad kunnat medföra 

kraftiga svängningar i betalningsandelama speciellt i fråga om mentalvc'irds

förbundet och De Gamlas Hem. Den i motionen föreslagna reformen skulle med

föra ett förenhetligande och en förenkling av finansieringen av det kommu

nala samarbetet. Kommunernas budgetering skulle bli jämnare och enklare att 

planera. Reformen skulle också i vissa fall mot bakgrund av den bristande 

regionala balansen när det gäller befolkningsutveckling, ålderstruktur och 

skattekraft få en omfördelande effekt. De mindre, skatteekonomiskt svaga 

kommunerna '.;som ofta har en ofördelaktig åldersstruktur, skulle i normala 

fall få en minskad kostnadsandel, medan tendensen skulle vara att ekonomiskt 

bärkraftigare kommuner skulle få en något höjd andel av deirLinterkorrnnunala 

sektorns kostnader. Sett ur enskilda skattebetalares synvinkel skulle refor

men innebära att skattebördan för de interkommunala inrättningarna blir lika 

oavsett var man bor i landskapet. 
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Det anses dock att den kommunala självbestämmanderätten inbegriper att 

komrnunerna själva skall svara för grWlderna i samarbete som ske på fri

villig bas. En nackdel med en enhetlig reglering på denna punkt skulle 

således vara inskränkningen i den komIDWlala självbestämmanderätten. I 

vissa fall kan samarbete mellan korrrrnWler bygga på speciella överenskorrrrnelscr 

om betalningsprinciperna och förutsättningarna för samarbetet skulle i 

sådana fall eventuellt upphöra om skatteöresprincipen blir obligatorisk. 

Som exempel på detta kan nämnas de speciella verksamhetsf ormerna för de 

bägge högstadiedistrikten i skärgården. En annan omständighet är att be~ 

talningsandelarna på kort sikt skulle stiga för vissa kommWler och att 

skattörets pris i dessa komIDWler eventuellt skulle påverkas. 

En omdiskuterad fråga i samband med de interkommunala inrättningarnas 

finansiering är lokaliseringskomrnunens fördel. Skattöresprincipen skulle 

till en viss del beakta lokaliseringskomIDWlens fördel genom att till den 

del lokaliseringen medför ökade korrrrnunala skatteinkomster stiger dess an

del av komrnunalförbWldets kostnader. 

Utskottet har för sin del flmnit att ett införande av skattöresprincipen 

skulle ha positiva effekter sett till landskapet som helhet. Atgärden 

är motiverad i synnerhet för de större kommunalförbWldens och de landskaps

administrerade inrättningarnas del. Däremot anser utskottet att det är 

oklart om det samarbete som be<lri vs mellan ett fä tal konrn1Lmer be Crtimj n s 

av en tvingande bestämmelse i denna fråga . .Mot denna bakgrWld föreslår ut

skottet att motionen godkänns med det förbehållet att i lagframställningen 

i ärendet bör medges Wldantag för frivilligt samarbete som bedrivs mellan 

två till tre komIDWler. 

Fmedan åtgärderna skulle medföra betydande :ingrepp i rådande lagstiftning 

och grWldstadgor för kommunalf örbund vill utskottet poängtera att åtgärder

na inte utan utredningar och hörande av kommunerna hör verkställas. Frå
gor som bör utredas är vilka former av interk01mnunalt samarbete som even

tuellt inte bör omfattas av en tvingande reglering och huruvida kommuner 

vars andelar stiger kraftigt bör få kompensation. Det bör också prövas 

om man vid införandet av skattöresprincipen skall beräkna de kommunala 

andelarna på basen av skattörets antal per år eller utgående från ett 

medeltal från en flerårsperiod, i synnerhet vad gäller kapitalkostnader. 
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Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 20januari 1983. 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om åtgärder för att enhetligt införa 

skattöresprincipen vid kostnadsfördelningen, 

när det gäller interkommunala inrättningar och 

kommunalförbund. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjame Björklund 

ordf örandc 

Dag Boman 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. B.Björklund, v.ordf. E.Berg, ledamöt. T.Bornan, 

R.Lönn och R. Söderholm. 


