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1991-92 Lt - Ls framställning nr 42 

LANDSKAPSSTYREI.SENS FRAMSTÄLLNING 
till landstinget med förslag till 
1) laridskapslag angående upphävande av 2 § 2 
mom. · 1andskapslagen om vissa grunder för land

skapets hushållning, 
2) landskapslag angående ändring av 1 § land
skapslagen om landskapsstöd till kommuner, 

3) landskapslag om ändring av 97 § grundskollagen 

för landskapet Åland, 
4) landskapslag om ändring av 42 och 48 §§ gym

nasielagen för landskapet Åland,. 
5) landskapslag angående ändring av landskapslagen . 

. om Ålands folkhögskola, . . . . 

6) landskapslag angående ändring av 1 § land- · 

skapslagen om studiesociala förmåner för elever i 
yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet, . 
7) landskapslag angående ändring av 11 § land-

. . . 

skapslagen om läroanstalter för hemslöjd i land-
skapet Åland, 

8) landskapslag angående ändring av 5 § land

skapslagen om allmänna bibliotek, 
9) landskapslag angående ändring av 9 och 17 §§ 

landskapslagen om ungdomsarbete, 

10) landskapslag angående ändring av 15 § idrotts

lagen för landskapet Åland, 

11) landskapslag angående ändring av 24 § land
skapslagen om folkhälsoarbetet, 

12) landskapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 
vissa riksförfattningar rörande socialyården, 

13) landskapslag angående ändring av 11 § land
skapslagen om planering och lan.dskapsstöd inom ,'. 

social- och hälsovården, 
14) landskapslag angående ändring av 1 § land
skapslagen om tillämpning av lagen angående · 

specia:Iomsorger om utvecklingsstörda, .. 
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15) landskapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om tillämpning av lagen om bostads

bidrag, samt 

16) landskapskag angående ändring av 6 § lands

kapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet. 

I förevarande framställning föreslår landskapsstyrelsen att landstinget antar vissa 

ändringar av landskapslagar som påverkas av den reform av statsandelssystemet som 

träder i kraft den 1 januari 1993. De förslag till ändringar som föreslås i denna 

. . framställning är nödvändiga för att nuvarande landskapsandelssytem skall kunna 

bibehållas under år 1993, d.v.s. fram till att ett nytt landskapsandelssystem kan byggas 

upp. 

Utöver de ändringar som direkt berörs av statsandelsreformen föreslås en ändring 

av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning vad gäller landskapets 

stöd till kommunerna. Det nya landskapsandelssystemet som för tillfället är under 

beredning kommer med stor sannolikhet att medföra ett från riket avvikande system 

vad gäller kommunernas rätt till bidrag och lån. Detta föranleder en ändring av lagens 

2 §. 
De i framställningen föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 

1993. 

2. Bakgrund 

2.1. Gällande bestämmelser 

Ombesörjandet av erforderliga tjänster inom såväl hälso·· och socialvården som 

undervisnings- och kulturverksamheten är inom landskapet en till stor del kommunal 

angelägenhet. För bestridande av de kostnader detta medför, erhåller kommunerna 

landskapsstöd ur landskapets medel. Landskapsstöd utgår såsom landskapsandel eller 

landskapsunderstöd. Under vissa förutsättningar beviljas kommuner även lån för 

anläggningskostnader. 

Bestämmelser om landskapsandel och landskapsunderstöd för olika slag av 

verksamhet som kommun bedriver finns intagna i de landskapslagar som rör respektive 

verksamhet. Till största delen hänvisar sistnämnda s.k. verksamhetslagar till en annan 

lag som enbart reglerar finansieringen av verksamheten i fråga. Inom hälso- och 
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socialvården hänvisas i de flesta fall till landskapslagen om planering och landskapsstöd 

inom social- och hälsovården (63/83). För undervisnings- och kulturverksamheten är 

situationen en annan. Inom den sektorn hänvisas till största delen till i riket gällande 

grunder för beviljande av statsandel och statsunderstöd. 

2.2. Behov av åtgärder 

I riket genomförs från 1 januari 1993 en genomgripande reform av statsandels

systemet. Reformen berör kommunernas allmänna statsandelssystem (RP 214/91), 

statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamheten (RP 215/91) samt 

planerings- och statsandelssystemet för social- och hälsovården (RP 216/91). Genom 

riksreformen ändras statsandelen för kommunernas driftskostnader så att den bestäms 

på kalkylerade grunder mot att tidigare till huvuddelen varit kostnadsbaserad. De 

kalkylerade grunderna omfattar alla ovannämnda statsandelssystem. Reformen medför 

även en utvidgning av den kommunala självstyrelsen. 

För närvarande pågår ett reformarbete av landskapsandelssystemet (LSb den 

12.3.1992, Fbl-07-92-2). Orsakerna till denna reform är flera. Förutom ovannämnda 

reformarbete i riket har även den nya självstyrelselagen skapat möjligheter för föränd

ringar. Vid sidan av reformarbetet av landskapsandelssystemet pågår också ensamord

ning av hälso- och sjukhusförvaltningen, där landskapet föreslås bli huvudman (LSm 

nr 1/1990-91). Denna samordning påverkar även landskapsandelssystemet i och med att 1 • 

landskapet tar över finansieringsansvaret. Målsättningen är att landskapsandelsreformen 

skall träda i kraft den 1 januari 1994. Enligt nu gällande landskapslagar hänvisas i ett 

stort antal fall till rikslag för bestämmande av landskapsstöd. Genom statsandels

reformen ändras eller upphävs den rikslag hänvisningen sker till. För att bibehålla det 

nuvarande landskapsandelssystemet under år 1993 är det nödvändigt att ändra de 

berörda landskapslagarna som påverkas av statsandelsreformen. 

3. Förslagets ekonomiska verkningar 

Som framgått ovan kommer förslaget att innebära att nuvarande landskapsandels

system bibehålls. Eftersom den temporära ändringen av 11 § landskapslagen om 

planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården (23/92) inte föreslås 

förlängd, beräknas landskapets utgifter inom social- och hälsovården att minska med 

ca. 1.100.000 mark. Kommunerna kommer således att åläggas att svara för en större 

del av kostnaderna inom social- och hälsovården än vad som är fallet idag. För övrigt 

torde förslaget inte medföra några ekonomiska verkningar för vare sig landskapets eller 

kommunernas del. 
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.4. Förslagets organisatoriska verkningar 

Avsikten med föreliggande lagförslag är att även verksamheten inom berörda 

sektorer bibehålls enligt nuvarande system. 

5. Detaljmotivering 

5.1. Landskaps/ag angående upphavande av 2 § 2 mom. landskaps/agen om vissa 

' grunder för landskapets hushållning 

Enligt 2 § 2 ·mom. gällande lag tillförsäkras kommunerna inom ramen för land

.skapets behörighet rätt till bidrag och lån enligt likartade grunder som i riket, då 

· motsvarande stöd av statsmedel erläggs till kommunerna i riket. Bestämmelsen infördes 

.·år 1984 i syfte att hindra en ekonomisk otrygghet för mindre och· sårbara befolknings

grupper och regioner, vilket ett friare ekonomiskt system enligt en reviderad själv

.··· styrelselag ansågs kunna medföra. En fortlöpande jämförelse med rikets åtgärder på 

området ansågs därför som ändamålsenlig. För ändring och upphävande av lagen, samt 

avvikelse från lagen krävs kvalificerad (2/3) majoritet. 

· Den nu föreslagna ändringen. föranleds av att den nya själv styrelselagen medför 

. nya möjligheter till förändringar av den åländska offentliga sektorns uppbyggnad och 

organisation, där inte minst den fria budgeträtten är av stor betydelse. Det nya ekono

·'miska systemet innebär bl.a. att landskapet kan skapa en åländsk modell för det 

, framtida stödet till kommunerna, som är bättre anpassat till det åländska samhällets 

struktur och förutsättningar. För närvarande pågår som tidigare nämnts ett reformarbete 

av landskapsandelssystemet, samt en samordning av hälso- och sjukvården. Genom 

.· samordningen kommer landskapet att överta huvudmannaskapet för hälso- och sjuk

vården, vilket även innebär att landskapet tar över finansieringsansvaret. Även 

landskapsandelssystemet kommer till viss del att få en annan uppbyggnad än motsvaran

de system i riket. Bärkraftsklassificeringssystemet och beräkningsgrunderna för 

landskapsandelarna kommer exempelvis att utformas till ett system anpassat för de 

åländska kommunerna. En annan skillnad gentemot riket är att gymnasiet och yrkes

utbildningen helt föreslås bli bekostat av landskapet. Dessa och många andra föränd

ringar:' kommer att öka skillnaderna i jämförelse med riket. Avsikten är inte att 

kommunerna härigenom skall .få en sämre ställning ,fil1 kommunerna- i riket, utan 

.avsikten ·är att omstrukturera den åländska offentliga sektorn till en modell som passar 

de åländska förhållandena bäst. 

Landskapsstyrelsen anser det inte vara ändamålsenligt att upprätthålla bestämmel

·. ~ema om att rikets åtgärder beträffande kommunernas rätt. till bidrag och lån skall 

utgöra en jämförelsegrund, då ovannämnda reformer kommer att leda- till olika be

räkningsgrnnder för landskaps- respektive statsandelar till kommunerna. Om 2 § 2 
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mom. bibehålls enligt nuvarande lydelse kommer varje ändringsförslag av land

skapslagar som berör kommunernas rätt till bidrag och lån att kräva arbetsdryga 

insatser, eftersom två olika system för beräkning av andelar till kommunerna skall 

jämföras med varandra. 

5. 2. Landskaps/ag angående ändring av 1 § landskaps lagen om landskapsstöd till 

kommuner 

I 1 § 4 mom. hänvisas för närvarande till lagen om bärkraftsklassificering av 

kommunerna (FFS 665/67). Eftersom lagen upphävts och från den 1 augusti 1985 

ersatts med en ny lag om bärkraftsklassificering av kommunerna (FFS 649/85) bör 

hänvisningen avse den nya lagen. Samtidigt föreslås en hänvisning till den i statsandels

reformen föreslagna lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna 1993 (FFS 

691/92), eftersom kommunerna enligt sistnämnda lag placeras i de bärkraftsklasser som 

fastställts för dem för år 1992. Någon ny bärkraftsklassificering för år 1993 kommer 

således inte att göras i enlighet med lagen om bärkraftsklassificering (FFS 649/85). 

Sålunda kommer kommunerna i landskapet att bli kvar i de bärkraftsklasser de 

placerats i genom inrikesministeriets beslut från den 31 oktober 1991 (FFS 1340/91). 

5.3 Landskaps/ag om ändring av 97 § grundskollagen för landskapet Åland 

Vid sidan av ändringen som krävs för att nuvarande landskapsandelssystem skall 

kunna bibehållas har amorteringslån strukits från finansieringsformerna för byggandet . 

av grundskolor. Bestämmelserna om amorteringslån är sedan år 1986 upphävda i riket. 

5.4. Landskapslag om ändring av 42 och 48 §§gymnasielagen för landskapet Åland 

Vid sidan av ändringen som krävs för att nuvarande landskapsandelssystem skall 

kunna bibehållas har amorteringslån strukits från finansieringsformema för byggandet 

av gymnasier. Bestämmelserna om amorteringslån är sedan år 1986 upphävda i riket. 

5.5. Landskaps/ag angående ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola 

2 § Folkhögskolan upprätthålls av landskapet och finansieras via landskapets 

ordinarie medel. Kommunerna blir enligt den föreslagna ändringen inte längre skyldiga 

att bidra till kostnaderna för folkhögskolan. 
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5. 9. Landskaps lag angående ändring av 9 och 17 §§ landskaps lagen om ungdomsarbete 

· 9 § Den föreslagna ändringen föranleds av att kommunerna för år 1993 placeras 

i de bärkraftsklasser som fastställts för dem för år 1992. 

5.13. Landskaps/ag angående ändring av 11 § landskaps/agen om planering och 
landskapsstöd inom social- och hälsovården 

I 11 § 2 mom. hänvisas till lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (FFS 

665/67). Eftersom lagen upphävts och från den 1 januari 1985 ersatts med en ny lag 
om bärkraftsklassificering. av kommunerna (FFS 649/85) bör hänvisningen avse den 

nya lagen. 
. I den föreslagna ändringen föreslås även en hänvisning till lagen om bärkrafts

klassificering av kommunerna 1993. Ändringen föranle-Os av att kommunerna för år 

1993 placeras j de- bär kraftsklasser som fastställts för dem för år 1992. 

Den temporära förhöjningen av landskapsandelarna som varit gällande under år 

1992 (ÅFS 23/92) föreslås inte förlängd för år 1993, emedan rådande ekonomiska läge 

inte tillåter detta. 

5.14. Landskapslag angående lindring av 1 § landskaps/agen om tillämpning av lagen 
angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

Genom statsandelsreformen i riket ändras vissa verksamhets- och finansierings

bestämmelser i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FfS 519/77). 

Som nämnts i den allmänna motiveringen pågår för närvarande en omfattande om

strukturering av landskapsandelstystemet inom såväl social- och hälsovården som 

undervisnings- och k1.llturverksamheten. Emedan det inte torde vara skäl att föregripa 

detta utredningsarbete föreslås att landskapslagen ändras så att de ändrade bestämmel

serna i riket med anledning av statsandelsreformen inte skall tillämpas i landskapet. 

Avsikten är att härigenom kunna lägga fram ett enhetligt lagpaket innefattande såväl 

verksamhets- som finansieringsbestämmelser om specialomsorger om utvecklingsstörda 
i samband med det nya landskapsandelssystemet. 
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Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lagar. 

LANDSKAPSLAG 
angående upphävande av 2 § 2 mom. landskapslagen om vissa 

gnJnderförlandskapetshushållning 

I enlighet med landstingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § landstingsord

ningen föreskriver, stadgas: 

1 § 

Genom denna lag upphävs 2 § 2 mom. landskapslagen den 12 maj 1983 om vissa 

grunder för landskapets hushållning (22/83). 

2. 

2 § 

Denna lag träder ikraft den 1 januari 1993. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 1 § Iandskapslagen om landskapsstöd till kommuner 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 4 mom. landskapslagen den 19 juli 

1973 om landskapsstöd till kommuner (43/73), sådant det lyder i landskapslagen den 

11 april 1978 (15/78) som följer: 

1 § 

Bärkraftsklassificering som verkställs med stöd av lagen om bärkraftsklassificering 

av kommunerna (FFS 649/85) och lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna 

1993 (FFS 691/92) skall, såvida annat inte är föreskrivet, tillämpas även vid utgivande 

av landskapsstöd till kommuner. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av 97 § grundskollagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 97 § grundskollagen den 9 februari 1988 

för landskapet Åland som följer: 

. 97 § 

Kommun som upprätthåller grundskola samt kommun som ingår i högstadiedistrikt 

beviljas landskapsandel och -understöd i tillämpliga delar i enlighet med vad som är 

föreskrivet om statsandelar och -understöd till kommunala grundskolor i lagen om stats

andelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (FFS 

1112/78), i förordningen om statsandelar och statsunderstöd ti11 grundskolor, gymnasier 

och allmänna bibliotek (FFS 1118/78) och i lagen om tilläggsunderstöd till kommuner

na för allmänbildande utbildning och yrkesutbildning (FFS 497 /83), dock så att 

landskapets avskilda läge och särförhållanden beaktas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

4. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 42 och 48 §§gymnasielagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 42 § 1 mom. och 48 § gymnasielagen 

den 7 januari 1988 för landskapet Åland (6/88) som följer: 

42 § 

Kommunerna i landskapet är skyldiga att delta i kostnaderna för Aiands lyceum till 

den del de inte täcks av landskapsmedel och övriga inkomster. Landskapsmedel utgår 

i tillämpliga delar i enlighet med vad som är föreskrivet om statsandelar och -understöd 

till kommunala gymnasier i lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, 

gymnasier och allmänna bibliotek (FFS 1112/78), i förordningen om statsandelar och 

statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (FFS 1118/78) och 

i lagen, om tilläggsunderstöd till kommunerna för allmänbildande utbildning och • 

yrkesutbildning (FFS 497/83). 
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48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas landskapsandel och -understöd i tillämpliga delar 

i enlighet med vad som är föreskrivet om statsandelar och -understöd till kommunala 

gymnasier i lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och 

allmänna bibliotek (FFS 1112178), i förordningen om statsandelar och statsunderstöd 

till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (FFS 1118178) och i lagen om 

tilläggsunderstöd till kommunerna för allmänbildande utbildning och yrkesutbildning 

(FFS 497 /83). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

5. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 23 § landskapslagen den 20 april 1971 om Ålands folkhögskola (18/71) 

samt 

ändras 2 § 1 mom., som följer: 

2 § 

Folkhögskolan upprätthålls av landskapet och står under landskapsstyrelsens 

överinseende. 

6. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 1 § landskapslagen om studiesociala förmåner 

för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskaps1agen den 5 juli 

1985 om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

(33/85) som följer: 
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1 § 

Landskapsstyrelsen kan besluta att elev som deltar i temporärt anordnad grund

läggande yrkesutbildning skall ges ökade studiesociala förmåner i enlighet med 

grunderna i lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (FFS 

498/83), sådan den lyder den 31 december 1992. 

7. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 11 § landskapslageu om läroanstalter 

för hemslöjd i landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändms 11 § landskapslagen den 30 april 1943 

om läroanstalter för hemslqjd i landskapet Åland (13/43) som följer: 

11 § 

De i landskapet verkande privata fasta och ambulatoriska hemslöjdsskoloma samt 

nyinrättade sådana tilldelas, försåvitt de uppfylla för dem fastställda villkor, årligt 

landskapsunderstöd i enlighet med grunderna för vad som är föreskrivet för motsvaran

de läroanstalter i riket i lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (FFS 494/83). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

8. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek 

I enlighet med landstingets beslut ändras 5 § 1 mom. landskapslagen den 12 april 

1962 om allmänna bibliotek (8/62) som följer: 

5 § 

För anskaffning av biblioteksbyggnader och för grundförbättringar beviljar 

landskapsstyrelsen kommun bidrag och extra bidrag i enlighet med vad som är 

föreskrivet om statsunderstöd för motsvarande ändamål i lagen om statsandelar och 

statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (FFS 1112/78) och 
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i förordningen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor 1 gymnasier och 
allmänna bibliotek (FFS 1118/78), dock så att landskapets avskilda läge och särför
hållanden samt rådande prisläge och befolkningens särskilda levnadsbetingelser beaktas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

9. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 9 och 17 §§ landskapslagen om ungdomsarbete 

I enlighet med landstingets beslut ändras 9 § 1 mom. och 17 § landskapslagen den 
16 december 1987 om ungdomsarbete (86/87) som följer: 

9 § 

Landskapsandel för i 7 § avsedda kostnader utgår enligt lagen om bärkraftsklassi
ficering av kommunerna (FFS 649/85) och lagen om bärkraftsklassificering av kommu
nerna 1993 (FFS 691/92) som följer: 

1 75 

2 71 

3 67 

4 63 

5 59 

6 55 

7 51 

8 47 

9 43 

10 39 
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17 § 

Lån skall återbetalas inom 15 år efter den dag då den första låneraten lyftes. 

Återbetalningen börjar under det tredje kalenderåret efter den tidpunkt då lånets första 

rat lyftes. I övrigt gäller om återbetalningen och låneräntan vad därom är föreskrivet 

i lagen om ungdomsarbete (FFS 1068/85), sådan den lyder den 31 december 1992. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

10. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 15 § idrottslagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 15 § idrottslagen den 25 juli 1983 för 

landskapet Åland (42/83) som följer: 

15 § 

Lån skall återbetalas inom 15 år efter dagen då den första raten lyftes. Åter., 

betalningen börjar under det tredje kalenderåret efter dagen då lånets första rat lyftes. 

I övrigt gäller om återbetalningen och låneräntan vad därom är föreskrivet i idrotts

lagen (FFS 984/74), sådan den lyder den 31 december 1992. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

11. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 24 § landskapslagen om folkhälsoarbetet 

' ' 

I enlighet med landstingets beslut ändras 24 § landskapslagen den 10 maj 197:3 om 

folkhälsoarpetet (22/73), sådan den lyder i landskapslagen den 28 november '1973 
(69/73) som följer: 

24 § 

För de: kostnader, som enligt 5 §påföres kommunerna, utgår till envar medlems

kommun l~dskapsbidrag i enlighet med vad som är föreskrivet om statsundersföd åt 

enskilda kommuner för motsvarande ändamål i lagen om planering av och statsandel 

för social- och hälsovården (FFS 677/82), dock så att landskapets avskilda läge och 

särförhållanden samt rådande prisläge och befolkningens särskilda levnadsbetingelser 

beaktas. Samtliga kommuners på detta sätt beräknade bidragsbelopp skall likväl ökas 
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eller minskas med en sådan gemensam procentsats att de sammanlagt uppgår till det 

belopp som medlemskommunerna enligt i lagen om planering av och statsandel för 

social- och hälsovården (FFS 677 /82) tillämpad kostnadsfördelning skulle tillsammans 

erhålla i bidrag för ifrågavarande ändamål. Vid beviljande av ökat landskapsbidrag 

skall kommuns kostnader för kommunalförbundet beaktas till belopp, som enligt den · 

i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (FFS 677 /82) 

tillämpade kostnadsfördelningen skulle påföras kommunen. 

12. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av vissa riksförfattningar rörande socialvården 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 2 § 1 mom. 4 punkten landskapslagen den 7 juni 1984 om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande socialvården (46/84) samt 

ändras 2 § 1 mom. 1 punkten som följer: 

2 § 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelsen i socialvårdslagen: 

1) hänvisningen i 2 § till lagen om planering av och statsandel för social- och 

hälsovården skall i landskapet avse landskapslagen om planering och landskapsstöd 

inom social·- och hälsovården (63/83), 

13. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 11 § landskapslagen om planering och 

landskapsstöd inom social- och hälsovården 

I enlighet med landstingets beslut ändras 11 § 2 mom. landskapslagen den 22 

november 1983 om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården (63/83), 

sådant det lyder i landskapslagen den 27 mars 1984 (22/84) soni följer: 



- 14 -

11 § 

·. Landskapsandel beräknas per kommun på grundvalen av de i lagen om bärkrafts

klassificering av kommunerna (FFS 649/85) och i lagen om bärkraftsklassificering av 

kommunerna 1993 (FFS 691/92) avsedda bärkraftsklasserna som följer: 

14. 

1 64 

2 60 
----· 

3 56 

4 52 
---

5 49 
--.-·---

6 46 

7 43 
-----~-

8 40 

9 37 

10 31 
-~--

Denna lag tillämpas på landskapsandelar som skall erläggas för år 1993. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning av lagen 

angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 11 juli 

1978 om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ( 48/78) 

som följer: 

1 § 

Den i 1 mom. nämnda lagen och de med stöd av densamma utfärdade bestämmel

'serna tillämpas i landskapet sådana de lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter 

ändring i sagda författningar, skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från 

tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, dock så att de bestämmelser som träder i 



kraft efter den 31 december 1992 inte skall tillämpas i landskapet. 

15. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning 

av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 29 

december 1975 om tillämpning av lagen om bostadsbidrag (63/75) som följer: 

1 § 

Sker framdeles ändringar i lagen om bostadsbidrag skall de ändrade bestämmelser

na gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, dock så att 17 § 

lagen om bostadsbidrag skall ha den lydelse lagrummet har den 29 december 1988 

(FFS 1282/88). 

Denna lag tr2 · r i kraft de l januari 1993. 

16. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa .riksförfattningar rörande produktsäkerhet 

I enlighet landstingets beslut ändras 6 § landskapslagen den 21 januari 1988 om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande produktsäk:erhet (8/88) 

som följer: 

6§ 

Hänvisningen i 21 § produktsäkerhetslagen till lagen om planering och statsandel 

för social- och hälsovården (733/92) skall i landskapet avse landskapslagen om 

planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården (63/83), om inte annat är 

föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 



Mariehamn den 10 september 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T. f. lagberedningssekreterare Hans Selander 
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L LANDSKAPSLAG 
angående upphävande av 2 § 2 mom. landskapslagen om vissa 

grunder för landskapets hushållning 

I enlighet med landstingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § landstingsord
ningen föreskriver, stadgas: 

Gällande lydelse 

2 § 

Likaså tillförsäkras inom ramen för 
landskapets behörighet kommunerna rätt 
till bidrag och lån enligt likartade grun
der som de, vilka tillämpas när mot
svarande stöd av statsmedel erläggs till 

kommunerna. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

(2 mom. upphävs) 
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2. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 1 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 4 mom. landskapslagen den 19 juli 

1973 om landskapsstöd till kömmuner (43/73), sådant det lyder i landskapslagen den 

11 april 1978 (15/78) som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Bärkraftsklassificering som verkställs 

med stöd av lagen om bärkraftsklassifice

ring av kommunerna (FFS 665/67) skall, 

såvida annat icke är stadgat, lända till 

efterrättelse jämväl vid utgivande av land

skapsstöd till kommuner. 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Bärkraftsklassificering som verkställs 

med stöd av lagen om bärkraftsklassific~ 
ring av kommunerna (FFS 649/85) och 
lagen om bärkraftsklassificering av kom
munerna 1993 (FFS 691/92) skall, såvida 
annat inte är föreskrivet, tillämpas även 
vid utgivande av landskapsstöd till kom
muner. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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3. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 97 § gn.mdskollagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 97 § grundskollagen den 9 februari 1988 

för landskapet Åland som följer: 

Gällande lydelse 

97 § 

Kommun som upprätthåller grundskola 

samt kommun som ingår i högstadiedistrikt 

beviljas landskapsandel och understöd samt 
amorteringslån i tillämpliga delar enligt i 

riket gällande grunder för statsandelar och -

understöd samt amorteringslån åt kommu

nala grundskolor, dock så att la.ndskapets 

avskilda läge och särförhållanden beaktas. 

Föreslagen lydelse 

97 § 

Kommun som upprätthåller grundskola 

samt kommun som ingår i högstadiedistrikt 

beviljas landskapsandel och -understöd i 
tillämpliga delar i enlighet med vad som 

är föreskrivet om statsandelar och -un
derstöd till kommunala grundskolor i 
lagen om statsandela:r och statsunderstöd 

till grundskolor, gymnasier och allmänna 

bibliotek (FFS 1112178), i förordningen 

om statsandelar och statsunderstöd till 
grundskolor, gymnasier och allmänna 
bibliotek (FFS 1118/78) och i lagen om 

tilläggsunderstöd till kommunerna för 

allmänbildande utbildning och yrkes

utbildning (FFS 497/83), dock så att land

skapets avskilda läge och särförhållanden 

beaktas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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4. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 42 och 48 §§gymnasielagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 42 § 1 mom. och 48 § gymnasielagen 
den 7 januari 1988 för landskapet Åland (6/88) som följer: 

Gällande lydelse 

42 § 

Kommunerna i landskapet är skyldiga 
att delta i kostnaderna för Å1ands lyceum 
till den del de inte täcks av landskapsmedel 
och övriga inkomster. Landskapsmedel 

utgår i tillämpliga delar enligt i riket gäl
lande bestämmelser om statsandelar och -

understöd samt amorteringslån till kom
munala gymnasier. 

48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas land

skapsandel och -understöd samt amorte

ringslån i tillämpliga delar enligt i riket 
gällande grunder för statsandelar och -un~ 
derstöd samt amorteringslån åt kommunala 
gymnasier. 

Föreslagen lydelse 

42 § 

Kommunerna i landskapet är skyldiga 
att delta i kostnaderna för Ålands lyceum 
till den del de inte täcks av landskapsmedel 
och övriga inkomster. Landskaps medel 
utgår i tillämpliga delar i enlighet med vad 

som är föreskrivet om statsandelar och - . 

undentiöd till kommunala gymnasier i 
lagen om statsandelar och statsunderstöd 
till grundskolor, gymnasier och allmänna 

bibliotek (FFS 1112178), i förordningen 

om statsandelar och statsunderstöd till 
grundskolor, gymnasier och allmänna 

bibliotek (FFS 1118/78) och i lagen om 

tilläggsunderstöd till kommunerna för 
allmänbildande utbildning och yrkes

utbildning (FFS 497/83). 

48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas land
skapsandel och -understöd i tillämpliga 
delar i enlighet med vad som är före= 

skrivet om statsandelar och -understöd 
till kommunala gymnasier i lagen om 

statsandelar och statsunderstöd till 

grundskolor, gymnasier och allmänna 
bibliotek (FFS 1112178), i förordningen 

om statsandelar och statsunderstöd till 
grundskolor, gymnasier och allmänna 

bibliotek (FFS 1118178) och i lagen om 

tilläggsunderstöd till kommunerna för 
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3. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 97 § grundskollagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 97 § grundskollagen den 9 februari 1988 

för landskapet Åland som följer: 

Gällande lydelse 

97 § 

Kommun som upprätthåller grundskola 

samt kommun som ingår i högstadiedistrikt 

beviljas landskapsandel och understöd samt 
amorteringslån i tillämpliga delar enligt i 
riket gällande grunder för statsandelar och -

understöd samt amorteringslån åt kommu

nala grundskolor, dock så att landskapets 

avskilda läge och särförhållanden beaktas. 

Föreslagen lydelse 

97 § 

Kommun som upprätthåller grundskola 

samt kommun som ingår i högstadiedistrikt 

beviljas landskapsandel och -understöd i 

tillämpliga delar i enlighet med vad som 

är föreskrivet om statsandelar och -un
derstöd till kommunala grundskolor i 
lagen om statsandelar och statsunderstöd 

till grundskolor' gymnasier och allmänna 
bibliotek (FFS 1112178), i förordningen 

om statsandelar och statsunderstöd till 
grundskolor, gymnasier och allmänna 

bibliotek (FFS 1118178) och i lagen om 
tilläggsunderstöd till kommunerna för 

allmänbildande utbildning och yrkes

utbildning (FFS 497/83), dock så att land
skapets avskilda läge och särförhållanden 

beaktas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari· 

1993. 
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4. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 42 och 48 §§gymnasielagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 42 § 1 mom. och 48 § gymnasielagen 

den 7 januari 1988 för landskapet Åland (6/88) som följer: 

Gällande lydelse 

42 § 

Kommunerna i landskapet är skyldiga 

att delta i kostnaderna för Ålands lyceum 

till den del de inte täcks av landskapsmedel 

och övriga inkomster. Landskapsmedel 

utgår i tillämpliga delar enligt i riket gäl

lande bestämmelser om statsandelar och -

understöd samt amorteringslån till kom

munala gymnasier. 

48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas land

skapsandel och -understöd samt amorte

ringslån i tillämpliga delar enligt i riket 

gällande grunder för statsandelar och -un

derstöd samt amorteringslån åt kommunala 

gymnasier. 

Föreslagen fydelse 

42 § 

Kommunerna i: landskapet är skyldiga 

att delta i kostnaderna för Ålands lyceum 

till den del de inte täcks av landskapsmedel 

och övriga inkomster. · Landskapsmedel 

utgår i tillämpliga delar i enlighet med vad 

som är föreskrivet om statsandelar och -
unden.iiöd till kommunala gymnasier i 
lagen om statsandelar och statsunderstöd 

till grundskolor, gymnasier och allmänna 
bibliotek (FFS 1112178), i förordningen 

om statsandelar och statsunderstöd till 

grundskolor, gymnasier och allmänna 

bibliotek (FFS 1118178) och i lagen om 

tilläggsunderstöd till kommunerna för 
allmänbildande utbildning och yrkes

utbildning (FFS 497 /83). 

48 § 

Kommunalt gymnasium beviljas land

skapsandel och -understöd i tillämpliga 

delar i enlighet med vad som är före~ 

skrivet om statsandelar och -understöd 

till kommunala gymnasier i lagen om 

statsandelar och statsunderstöd till 
grundskolor, gymnasier och allmänna 
bibliotek (FFS 1112/78), i förordningen 

om statsandelar och statsunderstöd till 

grundskolor, gymnasier och allmänna 

bibliotek (FFS 1118178) och i lagen om 
tilläggsunderstöd till kommunerna för 
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allmänbildande utbildning ocb yrkes

atbildning (FFS 497 /83). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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5. LANDSKAPSLAG 
angående' ändring av landskap.slagen om Ålands folkhögskola 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 23 § landskapslagen den 20 april 1971 om Ålands folkhögskola (18/71) 

samt 

ändras 2 § 1 mom., som följer: 

Gt.Ulande lydelse 

2 § 

Folkhögskolan är landskapets läro

inrättning och står under landskapsstyrel

sens överinseende. 

23 § 

Angående de bidrag som skall upptas i 
ordinarie årsstaten för skolans behov, gäller 

vad därom i riket är stadgat om statsbidrag 

i motsvarande fall. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Folkhögskolan upprätthålls av land~ 
skapet och står under landskapsstyrelsens 

överinseende. 

23 § 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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6. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 1 § landskapslagen om studiesociala förmåner 

för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 5 juli 

1985 om studiesociala förmåner för elever i yrkesutbildningsanstalter och gymnasiet 

(33/85) som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Landskapsstyrelsen kan besluta att elev 

som deltar i temporärt anordnad grund

läggande yrkesutbildning skall ges ökade 

studiesociala förmåner i enlighet med grun

derna i lagen om studiesociala förmåner för 

yrkesläroanstalternas elever (FFS 498/83). 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Landskapsstyrelsen kan besluta att elev 

som deltar i temporärt anordnad grund

läggande yrkesutbildning skall ges ökade 

studiesociala förmåner i enlighet med grun

derna i lagen om studiesociala förmåner för 

yrkesläroanstalternas elever (FFS 498/83), 

sådan den lyder den 31december1992. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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7. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 11 § landskapslagen om läroanstalter 

för hemslöjd i land.;;kapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 11 § landskapslagen den 30 april 1943 

om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/43) som följer: 

Gällande lydelse 

11 § 

De i landskapet verkande privata fasta 

och ambulatoriska hemslöjdsskolorna samt 

nyinrättade sådana tilldelas, försåvitt de 

uppfylla för dem fastställda villkor, årligt 

landskapsunderstöd till lärares samt extra 

'lärares och befattningshavares avlömm

de, årligt bidn1g till familjetillägg, årligt 

bidrag till försäkringsavgifter för lärare 

i privat pensions- eller försäkringsanstalt 
samt för de årliga underhållskostnader, 

·som icke hänföra sig till avlöningar, 
enligt de grunder, som i sådant avseende 

nu äro eller framdeles varda fastställda för 

motsvarande läroanstalter i riket. 

Föreslagen lydelse 

11 § 

De i landskapet verkande privata fästa 

och ambulatoriska hemslöjdsskolorna samt 

nyinrättade sådana tilldelas, försåvitt de 

uppfylla för dem fastställda villkor, årligt 

landskapsunderstöd i enlighet med grun

derna för vad som är föreskrivet för 

motsvarande läroanstalter i riket i lagen 
om finansiering av yrkesläroanstalter 
(FFS 494/83). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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8. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek 

I enlighet med landstingets beslut ändras 5 § 1 mom. landskapslagen den 12 april 
1962 om allmänna bibliotek (8/62) som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 

För anskaffning av biblioteksbyggnader 

och för grundförbättringar beviljar land

skapsstyrelsen kommun bidrag och amorte~ 

l'ingslån samt extra bidrag i enlighet med 

i riket gällande grunder för statsunderstöd 

för motsvarande ändamål med beaktande av 

landskapets avskilda läge och särförhållan~ 

den samt rådande prisläge och befolk

ningens särskilda levnadsbetingelser. 

Föreslagen lydelse 

5 § 

För anskaffning av biblioteksbyggnader 

och för grundförbättringar beviljar land

skapsstyrelsen kommun bidrag och extra 

bidrag i enlighet med vad som är före
skri vet om statsunderstöd för motsvaran
de ändamål i lagen om statsandelar och 
statsunderstöd till grundskolor, gymw 
nasier och allmänna bibliotek (FFS 
1112178) och i förordningen om stats

andelar och statsunderstöd till grund6 

skolor, gymnasier och allmänna bibliotek 
(FFS 1118178), dock så att landskapets 
avskilda läge och särförhållanden samt 
.rådande prisläge och befolkningens sär
skilda levnadsbetingelser beaktas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 



Bilaga 

9. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 9 och 17 §§ landskapslagen om ungdomsarbete 

I enlighet med landstingets beslut ändras 9 § 1 mom. och 17 § landskapslagen den 

16 december 1987 om ungdomsarbete (86/87) som följer: 

Gällande lydelse 

9 § 

Landskapsandel för i 7 § avsedda 

kostnader utgår enligt lagen om bärkrafts

klassificering av kommunerna (FFS 

649/85) som följer: 

1 

2 

····•• L#n<f sl~psWi-··• 
•.•• 4.~Li.vrli<;~rit> 

75 

71 
11-~~~~~--~--~~~· 

3 67 

4 63 

5 59 

6 55 
11--------------<• 

7 

8 

9 

10 

51 

47 

43 

39 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Landskapsandel för i 7 § avsedda 

kostnader utgår enligt lagen om bärkrafts

klassi ficering av kommunerna (FFS 

649/85) och lagen om bärkraftsklassl
ficering av kommunerna 1993 (FFS 

691/92) som följer: 

1 75 

2 71 

3 67 

4 63 

5 59 

6 55 

7 51 

8 47 

9 43 

10 39 



17 § 

Lån skall återbetalas inom 15 år efter 

den dag då den första låneraten lyftes. 

Återbetalningen börjar .. under det tredje 

kalenderåret efter den tidpunkt då lånets 

första rat lyftes. I övrigt gäller om åter

betalningen och låneräntan vad därom i 
riket är föresklivet. 
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17 § 

Lån skall återbetalas inom 15 år efter 

den dag då den första låneraten lyftes. 

Återbetalningen börjar .. under det tredje 

kalenderåret efter ,den tidpunkt då lånets 

första rat lyftes. I övrigt gäller om åter

betalningen och låneräntan vad därom är 

föreskrivet i lagen om ungdomsarbete 

(FFS 1068/85), sådan den lyder den 31 
december 1992. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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10. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 15 § idrottslagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 15 § idrottslagen den 25 juli 1983 för 
landskapet Åland (42/83) som följer: 

Gällande lydelse 

15 § 
Lån skall återbetalas inom 15 år efter 

dagen då den första raten lyftes. Återbe

talningen börjar under det tredje kalender
året efter dagen då lånets första rat lyftes. 

I övrigt gäller om återbetalningen och 

låneräntan vad därom i riket är föreskrivet. 

Föreslagen lydelse 

15 § 

Lån skall återbetalas inom 15 år efter 

dagen då den första raten lyftes. Återbe

talningen börjar under det tredje kalender

året efter dagen då lånets första rat lyftes. 
I övrigt gäller om återbetalningen och 

låneräntan vad därom är föreskrivet i 
idrottsJagen (FFS 984174), sådan den 

lyder den 31 december 1992. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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11. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 24 § landskapslagen om folkhälsoarbetet 

I enlighet med landstingets beslut ändras 24 § landskapslagen den 10 maj 1973 om 
folkhälsoarbetet (22/73), sådan den lyder i landskapslagen den 28 november 1973 
(69/73) som följer: 

Gällande lydelse 

24 § 

För de kostnader, som enligt 5 § på
föres kommunerna, utgår till envar med
lemskommun landskapsbidrag i enlighet 
med i riket gällande grunder för statsunder
stöd till enskilda kommuner för motsvaran
de ändamål och med beaktande av land
skapets avskilda läge och särförhållanden 
samt rådande prisläge och befolkningens 
särskilda levnadsbetingelser. Samtliga 
kommuners på detta sätt beräknade bidrags

belopp skall likväl ökas eller minskas med 
en sådan gemensam procentsats att de 
sammanlagt uppgår till det belopp som 
medlemskommunerna enligt i riket tilläm

pad kostnadsfördelning skulle tillsammans 
erhålla i bidrag för ifrågavarande ändamål. 
Vid beviljande av ökat landskapsbidrag 
skall kommuns kostnader för kommunalför
bundet beaktas till belopp, som enligt den i 

riket tillämpade kostnadsfördelningen skulle 
påföras kommunen. 

Föreslagen lydelse 

24 § 

För de kostnader, som enligt 5 § på
föres kommunerna, utgår till envar med
lemskommun landskapsbidrag i enlighet 
med vad som är föreskrivet om stats

understöd åt enskilda kommuner .· för 
motsvarande ändamål i lagen om .plane

ring av och statsandel för social- och 

hälsov,ården (FFS 677 /82), dock så.· att 
landskapets avskilda läge och säriör
hållanden samt rådande prisläge ·och 

befolkningens särskilda levnadsbetingel"". 

ser beaktas. Samtliga kommuners på detta 
sätt beräknade bidragsbelopp skall likväl 
ökas eller minskas med en sådan gemensam 
procentsats att de sammanlagt uppgår till 
det belopp som medlemskommunema enligt 
i lagen om planering av och statsandel 

för social- och hälsovården (FFS 677/82) 

tillämpad kostnadsfördelning skulle till

sammans erhålla i bidrag för ifrågavarande 
ändamål. Vid beviljande av ökat landskaps
bidrag skall kommuns kostnader för kom
munalförbundet beaktas till belopp, som 
enligt den i lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården 
(FFS 677/82) tillämpade kostnadsfördel

ningen skulle påföras kommunen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
1993. 



Bilaga 

12. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av vissa riksförfattningar rörande socialvården 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 2 § 1 mom. 4 punkten landskapslagen den 7 juni 1984 om tillämpning i 
landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande socialvården (46/84) samt 

ändras 2 § 1 mom. 1 punkten som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

I landskapet gäller följande avvikelser 
från bestämmelserna i socialvårdslagen: 

1) hänvisningen i 2 § och 13 § 1 mom. 

till lagen om planedng av och statsandel 

för social- och hälsovården skall i lands

kapet avse landskapslagen om planedng 
och landskapsstöd inom social- och hälso

vården (63/83) 

Föreslagen lydelse 

2 § 

I landskapet gäller följande avvikelser 

från bestämmelserna i socialvården: 

1) hänvisningen i 2 § till lagen om 

planering av och statsandel för social- och 
hälsovården skall i landskapet avse lands

kapslagen om planering och landskapsstöd 
inom social- och hälsovården (63/83), 



Bilaga·\. 

13. LANDSKAPS LAG 
angående ändring av 11 § lamlskapslagen om planering och 

landskapsstöd inom social- och hälsovården 

I enlighet med landstingets beslut ändras 11 § 2 mom. landskapslagen den 22 

november 1983 om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården (63/83), 

sådant det lyder i landskapslagen den 27 mars 1984 (22/84) som följer: 

Gällande lydelse 

11 § 

Landskapsandel beräknas per kommun 

på grundvalen av de i lagen om bärkrafts

klassificering av kommunerna (FFS 

665/67) avsedda bärkraftsklassema som 

följer: 

········~4:~f'lg~~i .• t~~l.i pr~~tff<·•• 

1 64 

2 60 

3 56 

4 52 

5 49 

6 46 

7 43 

8 40 

9 37 

10 31 

Föreslagen lydelse 

11 § 

Landskapsandel beräknas per kommun 

på grundvalen av de i lagen om bärkrafts
klassificering av kommunerna (FJi'S 
649/85) och i lagen om bärkraftsklassi
ficering av kommunerna 1993 (FFS 
691/92) avsedda bärkraftsklassema som 

följer: 

1 64 

2 60 

3 56 

4 52 

5 49 

6 46 

7 43 

8 40 

9 37 

10 31 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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14. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av} § landskapslagen om tillämpning av lagen 

angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

I enlighe~ med' landstingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 11 juli 

1978 om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (48178) 

som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Den i 1 mom. nämnda lagen och de 

, , med stöd av densamma utfärdade bestäm

melserna tillämpas i landskapet sådana de 

lyder då denna lag träder i kraft. Sker 

däreftt;r ändring i sagda författningar, skall 

de ändrade bestämmelserna gälla i land

skapet från tidpunkten för deras ikraft

trädande i riket. 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Den i 1 mom. nämnda lage~ och de 

med stöd av densamma utfärdade bestäm

melserna tillämpas i landskapet sådana de 
lyder då denna lag träder i kraft. Sker 

därefter änding i sagda författningar, skall 

de ändrade bestämmelserna gälla i land

skapet från tidpunkten för deras ikraft

trädande i riket, dock så att de bestäm~ 

melser som träder i kraft efter den 31 
december 1992 inte skall tillämpas i 

landskapet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 



15. 
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LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning 

av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 29 

december 1975 om tillämpning av lagen om bostadsbidrag (63/75) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

1 § 1 § 

Sker framdeles ändringar i lagen om 

bostadsbidrag skall de ändrade bestämmel

serna gälla i landskapet från tidpunkten för 

deras ikraftträdande i riket. 

Sker framdeles ändringar i lagen om 

bostadsbidrag skall de ändrade bestämmel

serna gälla i landskapet från tidpunkten för 

deras ikraftträdande i riket, dock så att 

17 § lagen om bostadsbid.rag skall ha den 
lydelse lagrummet har den 29 december 
1988 (FFS 1282/88). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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16. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 6 § landskapsiagen om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar :rörande produktsäkerhet. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § landskapslagen den 21 januari 1988 

om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet 

(8/88) som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 

Hänvisningen i 21 § produktsäkerhets

lagen till lagen om planering av och stats

andel för social- och hälsovården (FFS 

677 /82) skall i landskapet avse landskapsla

gen om planering och landskapsstöd inom 

social- och hälsovården (63/83), om inte 

annat är särskilt föreskrivet. 

Föreslagen lydelse 

6§ 

Hänvisningen i 21 § produktsäkerhets

lagen till lagen om planering av och stats
andel för social- och hälsovården (FFS 
733/92) skall i landskapet avse landskapsla

gen om planering och landskapsstöd inom 

social- och hälsovården (63/83), om inte 

annat är särskilt föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 




