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1977-78 Lt - Ls framst . nr 1 7 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om landskapsstöd till 

kommuner . 

I olika landskapslagar ingår bestämmelser om stöd till kommuner 

och därom att stödet skall utgå enligt kommunens bärkraftsklass , 

men i många fall saknas i dessa stadganden tydlig angivelse om 

vad som skall förstås med bärkraftsklass . I prak~iken följes emeller- , 

tid bestämmelserna i rikets lag om kommunernas bärkraftsklassifice

ring (FFS 665/67). Det vore därför lämpligt att i landskapslag 

för alla dessa fall inta ett stadgande som skulle lagfästa rådande 

praxis . Ett sådant stadgande föreslås ingå såsom ett nytt 4 mom. 

i 1 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner . 

I 7 kap. landskapslagen om landskapsstöd till kommuner stadgas 

om rät~elseförfarandet med avseende på landskapsstyrelsens beslut 

om landskapsstöd till kommuner . Den i kapitlet ingående 26 § 

innehåller huvudstadgandet beträffande rättelseyrkande och annat 

ändringssökande och överensstämde då lagen stiftades med motsvaran

de stadgande i rikets lag om statsandelar och -understöd åt kommu

ner och kommunalförbund . Emellertid har detta lagrum i rikslagen 

kompletterats med en hänvisning till lagens 14a § (FFS 773/77). I 

motiveringen till lagändringen anges att de förhandsbeslut som 

fattas enligt 14 och 14a §§ är till sin karaktär likadana, varför 

det är ändamålsenligt att ändringssökande i beslut som fattats med 

stöd av båda stadgandena ordnas på samma sätt . Emedan denna ändring 

hänför sig till rättegångsväsendet och sålunda faller under rikets 

lagstiftningsbehörighet och följaktligen gäller även i landskapet, 

föreslås att motsvarande ändring göres i landskapslagens 26 § 1 mom . 

I 26 § rikets lag har genom förenämnda lagändring intagits ett 

nytt stadgande, enligt vilket paragrafens bestämmelser skall iakttas 

även i fråga om beslut som rör erläggande av statsandel och -under

stöd med stöd av särskilt stadgande . Denna nya bestämmelse har till

kommit som ett förtydligande, emedan i lagar berörande olika för

valtningsgrenar finnes stadganden om statsandelar och -understöd 

och avsikten är att beslut som baserar sig på sådana särskilda 

stadganden skall i fråga om rättelseyrkande och ändringssökande 

underlyda den nya lagens bestämmelser . Emedan även detta stadgande 

berör rättegångsväsendet och sålunda gäller i landskapet och då 

även i olika landskapslagar finnes stadganden om landskapsandelar 
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och -understöd, föreslås att en motsvarande bestämmelse intages 

såsom ett nytt 4 mom. till 26 § landskapslagen om landspapsstöd 

till kommuner. 

Genom landskapslagen angående ändring av 33 § landskapslagen 

om landskapsstöd till kommuner (21/77) upphävdes härförinnan 

utfärdade stadganden som stod i strid med denna l~g, likväl i 

fråga om vissa verksamhetsområden med verkan först vid en i lagen 

angiven senare tidpunkt. I fråga om dessa verksamhetsområden 

skall tidigare gällande bestämmelser tillämpas till utgången av 

år 1977. 

Enär det i riket för ovannämnda verksamhetsområden planeras 

vissa lagstiftningsreformer, genom vilka stadgandena om stats

andelar och -understöd skall bringas i överensstämmelse med prin

ciperna i lagen om statsanddelar och då detta lagberedningsarbete 

torde kräva så mycken tid att det icke är möjligt att få de erfor

derligga stadgandena färdiga till den 1 januari 1978, då de är 

avsedda att träda i kraft, har regeringen till riksdagen före

slagit i proposition (nr.208/77) att lagens ikraftträdande för en 

del av dessa förvaltningsområden uppskjuts på ett år eller till 

den 1 januari 1979 och för en del till den 1 januari 1980. Emedan 

det för landskapets del icke torde vara skäl att genom egen lag

stiftning föregripa den tilltänkta rikslagstiftningen på dessa 

områden föreslås, att 33 § landskapslagen, sådan den lyder i land

skapslagen den 25 februari 1977 angående ändring av förenämnda 

landskapslag (21/77) ändras så, att lagens ikraftträdande för de 

berörda förvaltningsområdenas del uppskjutes till den 1 januari 

1979, respektive den 1 januari 1980. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om landskapsstöd till kommu-

ner 

I enlighet med landstingets beslut 
ändras 26 § 1 mom. och 33 § 5 mom. landskapslagen den 19 

juli 1973 om landskapsstöd till kommuner (43/73), av dessa lagrum 

33 § 5 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 4 mars 1977 

( 2 1 I 7 7 ) , s amt 

fogas till 1 § ett nytt 4 mom., till 26 § ett nytt 4 mom. och 

till 33 § ett nytt 6 mom. som följer: 
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1 § • 

Bärkraftsklassificering som verkställts med stöd av lagen 

om bärkraftsklassificering av kommunerna (FFS 665/67) skall , 

såvida annat i cke är stadgat, lända till efterrättelse jämväl 

vid utgivande av landskapsstöd till kommuner . 

26 § . 

I landskapsstyrelsens beslut , som berör tillämpningen av 

andra stadganden i denna lag än stadgandena i 13 § 3 mom . 14 
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och 14a §§ samt 27-30 §§, får ändring icke sökas genom besvär . I 

Vad ovan i denna paragraf är stadgat iakttages i - tillämpliga 

delar även i fråga om beslut , som rör etläggande av landskaps

andel eller -understöd med stöd av särskilt stadgande . 

33 § . 

Genom denna landskapslag upphäves härförinnan utfärdade stad

ganden som står i strid med denna lag, likväl först 

räknat från den 1 januari 19 79 ifråga om landskaps andelar eller-un

derstöd enligt landskapslagen den 16 oktober 1958 om folkskolvä

sendet i landskapet Åland (23/58) och landskapslagen den 2 juli 

1970 om grunderna för skolväsendet (28/70) , ifråga om biblioteks 

väsendet enligt landskapslagen den 12 april 1962 om allmänna bib

liotek (8/62) , ifråga om läroavtal enligt landskapslagen den 15 

april 1969 om läroavtal (12/69) samt ifråga om byggnadsverksamheten 

enligt 92 § landskapslagen den 22 december 1959,. :...om reglering av 

byggnadsverksamheten (29/59) , samt 

räknat från den 1 januari 1980 , ifråga om landskapsandelar eller 

- understöd, om vilka stadgats i landskapslagen den 18 juli 1956 

om socialhjälp (21/56). Med avvikelse från bestämmelserna i detta 

moment tillämpas 8 § 2 mom . denna lag omedelbart vid ikraftträdan

det. 

Denna lag tillämpas icke på landskapsandelar och -understöd 

som avses . i landskapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar 

(23/57) . 

Mariehamn , den 1 december 1977 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 
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