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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

13/ 1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om planering och landskapsstöd 

inom social- och hälsovården. 

Landstinget har den 7 mars 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över framställnin

gen. Utskottet, som hört socialchefen Bengt Linde och kommundirektören Per 

Ekström, får härmed anföra följande. 

Framställningen innehåller förslag till ändring av landskapslagen om planering och 

landskapsstöd inom social- och hälsovården i syfte att förenkla planeringssystemet 

och skapa större säkerhet beträffande kostnadsberäkningarna för olika investe

ringsprojekt. Enligt förslaget skulle det i framtiden vara tillräckligt att ett 

kommunalt projekt medtagits först i den landskapsomfattande social- och hälso

vårdsplanen och därefter i den av kommunen upprättade verksamhetsplanen. I 

social- och hälsovårdsplanen skall ingå uppgift om de högsta kostnader som 

berättigar till landskapsandel för berörda projekt samt det byggnadskostnadsindex 

som används som grund. Som riktlinjer för beräkningen av de högsta kostnaderna 

kan planen också innehålla s.k. kalkylerade grunder för kostnaderna. I den kommu

nala verksamhetsplanen skall i stället för den beräkning av kostnaderna för 

vederbörande projekt som nu krävs intas uppgift om de högsta kostnadsbelopp som 

berättigar till landskapsandel. De uppgifter som kommunen tidigare varit skyldig 

att sammanställa i ett särskilt program för projektets genomförande skall i 

framtiden i stället ingå i den kommunala verksamhetsplanen. 

Utskottet har funnit att förslaget innebär en förenkling av rutinerna varigenom 

resurser kan frigöras för andra behov. Reformen innebär att högre krav kommer att 

ställas på de förhandsberäkningar av kostnaderna för olika aktuella projekt som 

kommunerna uppgör. Ansvaret för att beräkningarna är realistiska och tillförlitliga 

överförs härigenom delvis frän landskapsstyrelsen till kommunerna. Den föreslagna 

reformen bör enligt utskottets uppfattning få som följd en mera tillförlitlig 

planering och klarare riktlinjer för utvecklingen inom social- och hälsovården till 

gagn för både kommunerna och landskapet. 

Utskottet konstaterar att den landskapsomfattande social- och hälsovärdsplanen i 

allmänhet framläggs i anslutning till landskapsstyrelsens budgetförslag i början av 
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november varje år. De kommunala verksamhetsplanerna, som skall vara anpassade 

tlll social- och hälsovårdsplanen, skall underställas landskapsstyrelsen för faststäl

Ielse senast vid årsskiftet varje år. Detta innebär att kommunernas verksamhets

planer måste utarbetas under viss tidspress. Genom de högre krav som enligt 

förslaget ställs på de uppgifter som skall ingå i verksamhetsplanen kan nämnda 

problem ytterligare förstärkas. Landskapsstyrelsen borde därför enligt utskottet 

granska i vad mån tidtabellen för planeringssystemet behöver ses över som följd av 

den nu föreslagna reformen. 

Utskottet har sålunda funnit förslaget motiverat och ändamålsenligt och tillstyrker 

detsamma utan andra ändringsförslag än en mindre språklig justering i 6a §. 

Begreppet "tomt" har enligt åländsk byggnadslagstiftning tillämpning såväl i stad 

som i landskommun. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social

och hälsovården 

(Ingressen lika som i framställningen). 

4 och 6 §§ 

(Lika som i framställningen). 

6a § 

Utredning över betydande projekt 

Den i 6 § 2 punkten avsedda utredningen skall innehålla följande uppgifter: 

1) redogörelse i huvuddrag för planerat byggnads- eller annat projekt, 

2) redogörelse för behovet av att genomföra projektet, 

3) beskrivning av tomt (uteslutn.) då fråga är om ny inrättning eller utvidgning 

av tidigare inrättning, 
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4) skissritningar jämte kortfattad byggnadsbeskrivning, 

5) anskaffningsprogram för fasta anläggningar och lösöre, 

6) tidtabell för projektets genomförande, samt 

7) kalkyl över de årliga anläggnings- och driftskostnaderna för projektet. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

12 § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1992.:, 

Mariehamn den 13 mars 1990 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 

viceordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Jan-Erik Lindfors, 

ledamöterna Andersson, Christer Jansson och Karlsson samt ersättaren Häggblom. 


