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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1983-84 med 

anJednine av landskansstyrelsens framställning 
till landstinget med förslag till 

1J landskapslag angående temporär ändring 

av landskapslagen om landskapsstöd till 

konnnuner, 
2) landskapslag angående temporär ändring 

av landskapslagen om tillämpning av sinnessjuk

lagen i landskapet Åland, 

3) landskapslag om temporär ändring av 

lan<lskapslagcn angäcn<lc tillämpning av v 1 ss;1 

författningar rörande barnskydd i landskapet 

Åland, 
4 J landskapsl~1g om Lindring av lundskaps

lagen angäEndetillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförf attningar rörande tryggande 

av underhäll för barn samt 

SJ landskapslag angående temporär ändring 

av landskapslagen om socialhjälp i landskapet 

Åland. 

Landstinget har den 18 november 1983 inbegärt lagutskottets yttrande över f r;1111-

ställningen. Utskottet, som hört finanschefen Dan Eriksson, socialchefen Bengt 

Linde och stadskamreraren Bj:örn Grussner, får härmed vördsamt anföra följande. 

Framställningen innehåller förslag till ändring av vissa lagar inom social

och hälsovårdens område så attslutregleringen av landskapsandelarna för drifts

kostnader inom ifrägavarande sektorer som uppkommit före 1. 1 1984 skulle ut-

betalas i rater antingen under åren ·1984-1986 eller under åren 1985-1986 i· 

stället för att i sin helhet erläggas under år 1984. På de andelar som upp

skjuts skulle erläggas ränta ti11 kommtme1na. 

Enligt utskottets uppfattning skulle de föreslagna ätgärderna beröra de äländska 

kommunerna och kommunalförbunden på ett ofördelaktigt sätt. Uteblir slutraterna 

på förväntade landskapsandelar innebär detta att kommunerna på annat sätt 

måste täcka de utgifter som verksamheten redan medfört. Ytterst få äländska 

kommuner har fonderade medel som kan tas i anspräk, varför alternativet i 

många fall är upplåning. Lånefinansieringens andel av de åländska kommunernas 

totalinkomster är redan avsevärt högre än riksmedeltalet och ränteutgifterna 
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såväl totalt sett som per capita är <lärför bctungan<lc. Skattöresutvecklingen 

är likaså mindre gynnsam än för kommunerna i riket. 

Utskottet har erfarit att de föreslagna lagstiftningsätgärderna beräknas med

föra inbesparingar för landskapet tmder 1984 i storleksordningen 2 miljoner 

mark. A andra sidan skall dessa uppskjutna andelar utbetalas 1985 och 1986 

jämte dessa års sedvanliga landskapsandelar. Den föreslagna ränteersättningen 

tillkommer därtill som en särskild utgift för landskapet. Enligt framställningen 

skulle räntans storlek överenstämma med Finlands Banks grundränta (f.n. 9,5 %). 

Sett i ett något längre tidsperspektiv innebär förslaget inte några egentliga in

besparingar, endast uppskjutning av lagbestämda betalningar. Till detta kommer 

cJc administrativa til1iiggsuppgifter som päförs siiv<'.il landskapsstyrelsen som 

kommunerna. 

Mot bakgrunden av det anförda har utskottet beslutat föreslå att lagförslaget 

måtte förkastas. Med beaktande av de åländska kommunernas speciella situation 

och de inbesparingar som görs i form av räntJtlandskapet inte behöver erlägga till 
motiverat. 

koTTIJl1lmen :.är utskottets förslag/ Förslaget innebär att berörda budgetmoment i 

1984 års årsstat måste höjas. Eftersom det exakta behovet av medel inte i detta 

skede kan beräknas, föreslår utskottet att de nödvändiga medlen m~tte upptas 
i en senare tilläggsbudget när visshet nåtts om 1983 ärs slutliga utgifter 
inom berörda sektorer. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Marieharnn den 8 december 198S. 

att Landstinget måtte förkasta de i fram

ställningen nr 17/198S-84 ingående lagför

slagen. 

Pä lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 
Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid utskottets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. 

Wiklöf, ledamöterna Börje Eriksson och J.-E.Lindfors samt ersättaren Boman. 


