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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring av
landskaps lagen om landskapsundt:frstöd: till
medborgar- och arbetarinstitut.
Enligt 3 § 1 mom. landskapslagen om landskapsunderstöd till
medborgar- och arbetarinstitut (33/63) berättigar vissa driftskostnader till landskapsandel, däribland lönekostnader (enligt
5 § 4 punkten landskapslagen om landskapsstöd till kommuner (43/73fl.
L<rnds kaps styre 1 sen s kn 11 en lj gt 2 0 § lands kaps förordningen om
understöd till medborgar- och arbetarinstitut (34/67) tillse
att landskapsstödet inte erläggs för kostnader som bör anses onödiga.
Eftersom gällande regler inte gör det möjligt att i den ordinarie
årsstaten i tillräcklig mån beakta de verkningar som nyanställningar har på landskapsbidragsutgiftema är det önskvärt att re:glerna ändras så att
utvecklingen vad beträffar nyanställningar kan styras effektivare än hittills.
För den skull föreslås en ny paragraf med temporär giltighet; enligt vilken landskapsunclcrstö<l e1lor-unclc1
slrn1lc beviljas [ör Jönckostnnder inom rn111cn
för ett maximibelopp, som anges i den ordinarie årsstatcn. lJenna
nya 3a § skulle fogas till förevarande lag.
Även lagen om statsunderstöd till medborgar-och arbetarinstitut
(FFS 521/62) föreslås ändrad på i sak motsvarande sätt (prop.1981
rd.nr 169).
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande

L a n d s k a p s 1 a g
angående temporär ändring av lands kaps lagen om landskapsunderstöd till
medborgar~ och arbetarinstitut,

I enlighet med landstingets beslut

foga~_

en ny temporär
3a § till landskapslagen den 4 juli 1963 om landskapsunderstöd till
medhorgar- och arhetarinstitut (33/63) som följer:
3a §.
Har i ordinarie årsstat angivits ett maximibelopp för avlönande
av ny personal, beviljas landskapsandel och -understöd

för kostnader

föranledda

iJV

tlcn nya personalen cn<last inom grän-

serna fBr maximibeloppet.

Denna lag tillämpas vid beviljande av landskapsandel och -understBd för medborgar-och arbetarinstitutens driftskostnader f6r
:ren 1QS2-8'.5,
Mariehanm den

La n
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14 januari 1982
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