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1974-75 Lt-Ls framst. nr 28. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av land

skapslagen om landskapsstöd till kom-

muner. 

Genom landskapslagen den 19 juli 1973 om landskapsstöd till kom

muner (43/73), vilken trädde i kraft den 1 januari 1975, förenhetliga

des i viss mån det tidigare splittrade systemet för bl.a. ansökan om, 

beräkningsgrunder för, beviljande av och betalning av förskott och 

slutrater på av lag bundna och enligt prövning,u~gående landskapsunder-

st öd till kommuner. \. __ ) 

Lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund 

(FFS 35/73), som motsvarar vår lag om landskapsstöd till kommuner, kom

pletterades och ändrades den 31 december 1974 i vissa avseenden (FFS 

1104/74). Landskapsstyrelsen har a-rrSett det vara motiverat föreslå att 

landskapslagen om landskapsstöd t 111 kommuner kompletteras så att den 

i princip kommer att överensstämma med motsvarande rikslag. 

Detaljmotivering . 

..2__j_..:_ 5 § 7 punkten har kompletterats så, att det klart framgår att 

såsom driftskostnad skall anses även kostnad som föranledes av plane

ringsverksamhet. 

Enligt 5 § 8 punkten anses såsom driftskostnader , för vilka land

skapsandel skall erläggas bl.a. direkta förvaltningskostnader föran

ledda av inrättnings verksamhet. Häri ingår även arvoden för vederböran

de nämnds, direktions eller motsvarande organs förtroendemän och rese

ersättningar för dessa. Utredningen av dessa arvoden och ersättningar 

föranleder dock en oskälig stor arbetsbörda, beroende på att organen 

i fråga ofta omhänderhar även uppgifter, för vilkas kostnader land

skapsandel ej erlägges. Fördenskull och d·å saken från kommunernas 

synpunkt är av tämligen ringa betydelse, föreslås 5 § 8 punkten änd

rad så, att nämnda arvoden och ersättningar faller utanför de i lag

rummet avsedda direkta förvaltningskostnaderna. 

~ Lagrummet föreslås kompletterat med ett stadgande om att kom

munerna vid sina anskaffningar i mån av möjlighet bör gynna i landska

pet verksamma producenter och nyttja i landskapet hemmahörande arbets

kraft. 
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10 §. Då de i 10 § 4 punkten avsedda anskaffningsprogrammen för 

fasta anläggningar och lösöre ej i varje enski l t fal l hinner till

ställas l andskapsstyrelsen samtidigt med de övriga i momentet nämnda 

utredningarna, har paragrafen kompletterats så att ifrågavarande 

program skal l kunna tillställas landskapsstyrelsen separat för att 

upptagas till senare handläggning. 

1 2 §. Då de i 12 § avsedda anläggningskostnaderna ofta kan bli 

så stora att uppgörande av anläggningsp l an med tanke på l andskaps

styre lsens tillsynsskyldighet vore motiverat, har paragrafen kom

p l etterats med ett andra .moment, vari sku l ( e stadgas att an l äggnings

plan skal l ti ll ställas landskapsstyrelsen, då anläggningskostnaderna 

överskrider ett av l a ndskapsstyrelsen årligen fastställt högsta be

lopp. 

1 4a §.Det föreslås att i en ny 14a ~skulle stadgas om sky l dighet 

att på förhand ut verka landskapsstyre( sens godkännande för anskaff

ning av sådan fast eller lös egendom som föran l eder kostnader, vilka 

kan anses såsom driftskostnader, om kostnaderna överskrider ett av 

landskapsstyrelsen årligen fastställt högsta belopp. 

21 §. I 21 § ingår ingen bestämmelse om inom vilken tid beslut 

skall fattas om å l äggande av kommun att återbära överbetal at för

skott sbe l opp. Fördenskull föreslås att paragrafen kompletteras med 

ett stadgande om att sådant beslut skall fattas senast under det 

femte kalenderåret efter utgången av det år då förskottet utbetalades. 

Stadgandet skulle således komma att överensstämma med motsvarande 

bestämmelse i 29 §. 

2l a §.För att utöka sanktionsmöjligheterna föreslås att i en ny 

2la § skulle stadgas att förskott el l er slutrat på landskapsandel 

kan innehållas eller erläggande av förskott avbrytas om i verksam

heten ej följes gällande bestämmelser eller om det e lj est förekom

mer missförhållanden som ej rättats till. 

23 §. Då förutom brand b l .a. explos ion och vatten kan orsaka 

skador på egendom föreslås 23 § reviderad så att försäkringssky l dig

heten skulle omfatta försäkring även mot annan skada än brandskada. 
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24 §. Utredandet av vilka belopp som i de i 24 § 1 mom. avsedda 

fallen skall återbäras till landskapet kommer sannolikt ofta att 

taga längre tid än tre månader i anspråk. Fördenskull föreslås att 

lagrummet ändras så att den där föreskrivna tidsfristen kommer att 

bli sex månader. Äterbäringsskyldigheten bör enligt landskapsstyrel

sens uppfattning gälla även vederbörande del av värdet av sådan egen

dom, vars anskaffningskostnader behandlats såsom driftskostnader, för 

vilka landskapsandel erhållits. För uppfyllande av detta syftemål 

föresl2sen ändring även av paragrafens 3 mom. 

31 §. De i lagens 3 kap. ingående stadgandena om anläggningsplan, 

program för projektets genomförande och beslut - qm erläggande av land

skapsandelen för anläggningskostnaderna kan-:n~st till vissa delar 

tillämpas på l andskapsunderstöden. Beträffande dessa delar är det 

mest ändamålsenligt att p å förvaltningens olika områden vid behov 

förordna särskilt. Fördenskull och även på grund av att en ny 14a § 

~ogats till lagen föreslås att 31 § ändras. 

33 §. Trots att landskapslagen trätt i kraft den 1 januari 197 5 är 

liksom förhållandet är i riket - beredningen av det i lagen förut

satta förenhetligandet ännu ej fullbordat, varför lagen ej ännu i 

full utsträckning kan tillämpas. Trots detta borde bestämmelserna 

om erläggande av slutrater på l andskapsandel såvitt gäller landskaps

andelen för driftskostnader tillämpas redan på landskapsandelarna 

för år 1974. Härvid skulle det vara till fördel att tillämpa ett mer 

summariskt förfarande än det som nu förutsätts i l agen. 

På grund av det sagda föreslås att ikraftträdelsestadgandena i 

33 § komp lett eras så att 

- delbetalningarna av landskapsande larna för driftskostnaderna 

tillämpas på 1974 års slutrater, 

- förskotten på driftskostnaderna erlägges i enlighet med denna 

lag från och med år 1975, dock så _at t förskotten under detta å r er

lägges i fyra rater om förskott inte tidigare erlagts månadsvis, 

- lage ns tillämpning ifråga om annat än betalningsordningen fram

skjuts med ett år, 

- utanför l agens tillämpningsområde lämnas intill den 1.1.1978 vis

sa lagar på vilka lagen ej ännu kan tillämpas eller på vilka det ej 

vore ändamålsenligt att börja tillämpa den. 
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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 kommuner. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 5 § 7 och 8 punkten, 

10 § 2 mom.,21 § 2 mom., 22 § 23 § 1 mom., 24 § 1 och 3 mom., 31 och 

33 §§ landskapslagen den 19 juli 1973 om landskapsstöd till kommuner 

(43/73) samt fogas till 8 §ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom 

blir 3 mom., till 12 §ett nytt 2 mom., till lagen en ny 14a §,till 

21 § ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 2la §, som följer: 

5 §. 

Såsom d r i f t s k o s t n a d e r anse~KQ~tnader som föranle-

des av ( 

7) forsknings-, planerings-, utvecklings- och utbildningsverksam

het; 

8) inrättnings verksamhet eller eljest handhavandet av annan upp

gift, inklusive direkta förvaltningskostnader, dock ej arvoden och 

andra ersättningar som erlägges , åt ledamöter av nämnder, direktioner 

eller andra dylika organ. 

8 §. 

Förutsättning för erläggande av landskapsandel för kostnader för 

anskaffningar är att kommunen i mån av möjlighet gynnat åländsk 

produktion och i första hand anlitat åländsk arbetskraft. 

10 §. 

I 1 och 2 punkterna nämnda utredningar kan skilt före de andra 

sändas till landskapsstyrelsen för handläggning. Med landskapsstyrel-
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sens samtycke kan de i 4 punkten nämnda utredningarna översändas skilt 

för senare handläggning. 

12 §. 

överstiger de i 1 mom. avsedda anläggningskostnaderna ett av land

skapsstyrelsen årligen fastställt högsta belopp, skall anläggnings

planen dock tillställas landskapsstyrelsen. 

14a §. 

För anskaffande av sådan fast eller lös egendom som föranleder 

kostnader, vilka enligt 5 § 9 punkten skall anses såsom drifts

kostnader, skall godkännande utverkas av landska_pss~yrl lsen innan 

bindande anskaffningsavtal ingås eller bestäl~ngar görs, dock 

endast under förutsättning att anskaffningskostnaderna överstiger 

ett av landskapsstyrelsen fastställt högsta belopp. 

21 §. 

Beslut om återbäring av till kommun överbetalt förskottsbelopp 

skall f attas av landskapsstyrelsen senast under det femte kalender

året efter utgången av det år då förskottet utbetalts. 

Vad i denna paragraf är stadgat gäller även sådan delbetalning 

av slutrat på landskapsandel som avses i 17 § 3 mom. och i 1öVerens

stämmelse därmed i 19 § 3 mom. 

2la §. 

Om gällande stadganden eller bestämmelser ej följes i verksamheten 

eller om missförhållanden eljest däri yppar sig och rättelse ej sker 

inom utsatt tid, kan landskapsstyrelsen innehålla förskott på eller 

slutrat av landskapsandel för driftskostnader eller avbryta erläggan

det av förskott eller slutrat. 

22 §. 

Vad i 17-2la §§ är stadgat om slutrat av landskapsandel tillämpas 

på landskapsandel i de fall, då på sådan ej skall utbetalas förskott. 
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23 §. 

Sådan inrättnings byggnader och lösöre, för vars anläggningskost 

nader erlagts eller enligt gällande stadganden erlägges landskaps

andel, skall vara försäkrade till fullt värde i enlighet med anvis

ningar som meddelas av landskapsstyrelsen . Landskapsstyrelsen kan 

dock på ansökan bevilja befrielse från försäkringsskyldigheten . 

24 § . 

Då inrättning , för vars anläggningskostnader erlagts landskapsan

del , överlåtes i annans ägo eller då dess verksamhet upphör eller 

ändras så, att inrättningen ej längre kan godkännas . för sitt ända 

mål, skall den proportionella del av inrättningens värde, som mot

svarar landskapsandelen , återbäras till landskapet inom sex månader 

efter det ovan avsedd förändring i förhållandena inträffade, såvida 

landskapsstyrelsen eJ annorlunda besluter . 

Vad i denna paragraf är stadgat, tillämpas 

för vars anskaffningskostnader landskapsandel 

31 § . 

även p~ annan 
\._/ 

er; agts . 

egendom , 

Vad i denna lag är stadgat om landskapsandel gäller i tillämpliga 

delar även landskapsunderstöd, dock icke ifråga om stadgandena i 9 -

14a, 16 - 22 och 27 §§ . 

33 § . 

Denna lag tillämpas med nedanangivna undantag från den 1 januari 

1975 . 

Vad i 19 § 3 mom . är stadgat om slutrat på landskapsandel för 

driftskostnader tillämpas första gången i fråga om 1974 års drifts

kostnader enligt vederbörande landskapslagar . Eljest tillämpas denna 

landskapslag eJ på landskapsandel eller ~understöd som skall erläggas 

för tid före år 1975 . 
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Vad i 18 och 19 §§ är stadgat tillämpas första gången på land

skapsandelarna och förskotten på dem för driftskostnaderna under 

år 1975. Med avvikelse från vad som är stadgat i 18 § 1 mom. er

lägger landskapsstyrelsen år 1975 förskott den 20 mars, maj, au

gusti och november el l er, om denna dag är en l ördag eller helgdag, 

den första vardagen därefter, en fjärdedel av den för föregående 

år uträknade eller uppskattade landskapsandelens belopp för de 

driftskostnader, för vi lka förskott tid igare icke månatligen er

lagts. Åren 1975 och 1976 bestämmes _:f örskott_, på landskapsandelen 

för driftskostnaderna på basen av den landskapsandel, som uträknats 

med stöd av de i 5 mom. upphävda stadgandena. 

Med i 2 och 3 mom. stadgade undantag tillämpas denna landskaps

lag första gången på de anläggnings- och driftskostnader som skal l 

erläggas år 1976 . Fram till denna tidpunkt iakttage s de i 5 mom. 1upp

hävda stadgandena, dock ej ifråga om ovan nämnda undantag. 

Genom denna landskapslag upphäves härförinnan utfärdade stad

ganden som står i strid med denna l ag, J likväl f~-s4r- den 1 janua

ri 1978 i fråga om skolväsendet enligt lafidskapslagen den 16 okto-
\__.,' 

ber 1958 om folkskolväsendet enligt i l andskapet Äland (23/58) 
och landskapslagen den 2 juli 1970 om grunderna för skolväsendet 

(28/70) och ifråga om biblioteksväsendet enligt landskapslagen 

den 12 apri l 1962 om allmänna bibliotek (8/62) likaså ifråga om 

de landskapsandelar e ller -understöd, om vilka stadgats i l and

skapslagen den 18 juli 1956 om socialhjälp (21/56), i l andskaps l agen 

den 17 juli 1957 om allmänna vägar (23/57) och i landskapslagen 

den 15 april 1969 om läroavtal (12/69) samt i 92 § landskapslagen 

den 29 december 1959 om reglering av byggnadsverksamheten (29/59) . 

Mariehamn, den 28 februari 1975 

På landskapsstyrelsens vägnar:~~ J; 
L a n t r å d Al ar ik ä~~ 
Lagberednings sekreterare 
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