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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring 

av 33 § landskapslagen om landskaps

stöd till kommuner och 
2) landskapslag angående ändring 

av 44 § landskapslagen om socialhjälp 

i landskapet Åland. 

Den 1 juli 1980 trädde lagen angående ändring av lagen om 

socialhjälp (FFS 1/80) i kraft i riket. I lagens 44 § föreskrivs 

bland annat att lagen om statsandelar och -understöd åt 

kommuner och kommunalförbund(FFS 35/7'.P,nedan kallad statsandels

lagen, inte skall tillämpas i fråga om statsandelar som avses 
i förstnämnda lag. Statsandelslagen skulle nämligen annars 

från den 1 januari 1981 ha tillämpats även beträffande stats

andelar som avses i lagen om socialhjälp på grund av ikraft

trädande~och övergångsbestämmelserna i statsandelslagen (34 § 

5 mom., FFS 938/79). 

Den 16 juli 1980 trädde i kraft landskapslagen angående ändring 

av landskapslagen om landskapsstöd till kommuner (47/80). Enligt 

lagens 33 § 5 mom. skall de bestämmelser i landskapslagen om 

socialhjälp i landskapet Åland (21/56). vilka rör landskaps
andelar eller -understöd tillämpas till utgången av är 1980 
varefter de upphävs. 

För att de gällande bestämmelserna rörande landskapsandelar 

och -understöd i lands\apslagen om socialhjälp i landskapet 

Åland skall kunna tillämpas även efter den 1 januari 1981 

föreslås 33 § 5 mom. landskapslagen om landskapsstöd till kommu

ner ändrad så att från dess tillämpningsområde, utan någon tids

begränsning, skulle undantas regleringen av landskapsunderstöd 

för verksamhet som avses i landskapslagen om socialhjälp i land

skapet Åland. 
Det sätt på vilket man utformat hänvisningen i 44 § 1 mom. land

skapslagen om socialhjälp i landskapet Åland till motsvarande 

bestämmelse i rikslagstiftningen ka~ inte anses överensstämma 

med rådande lagstiftningsteknik. Bestämmelsen föreslås därför 

ändrad i ifrågavarande avseende. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 33 § landskapslagen om landskapsstöd till 

kommuner, 

I enlighet med landstingets beslut ändras 33 § 5 mom. land

skapslagen den 19 juli 1973 (43/73)~ sådant momentet lyder i 

lan<lskapslagen den 16 juli 1980 (47/80), som följer: 

3 3 §. 

Genom denna landskapslag upphävs härförinnan utfärdade 

bestämmelser som står i strid med lagen; likväl så att vad i 

landskapslagen om socialhjälp i landskapet Aland (21/56) är 

stadgat om landskapsandelar och -understöd fortfarande skall 

gälla. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1981 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 44 ~ 1andskapslagen om socialhjälp 1 landskapPt 

Aland. 

I enlighet med landstingets beslut ändfas 44 § 1 mom. land

skapslagen den 18 juli 1956 (21/56), sådant momentet lyder i 

landskapslagen den 6 april 1971 (6/71), som följer: 

44 §. 
Landskapsstyrelsen erlägger såsom i 4~ § avsedd landskaps

andel till kommunerna för varje kalenderår före utgången av föl

jande år sammanlagt en så stor del av de nettoutgifter landskapets 

kommuner året före ovan avsett kalenderår haft för socialhjälp 

och barnskydd, som vid tillämpning av bestämmelserna i 44 § lagen 

om socialhjälp (FFS 116/56) skulle tillfalla dem. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1981. 

Mariehamn den 30 oktober 1980 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Extra lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 


