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1976-77 Lt - Ls framst.nr. 36 -~ 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till 

l) landskapslag angående temporär ändring 

av landskapslagen om kommunalt ungdomsarbete, 

2) landskapslag angående temporär ändring 

av 132 § landskapslagen om reglering av bygg

nadsverksamheten, och 

3) landskapslag angående temporär ändring 

av 3 § landskapslagen om landskapsstöd för 

kommunala näringsombudsmän. 

Som en följd av det trängda ekonomiska läget anses det vara påkallat 

att minska på de offentliga utgifterna. Som ett led i denna sparkampanj - . 

borde landskapet få större inflytande på ökningen av sådan personal för vars 

avlöning landskapsandel utgår.Visserligen ger lagstiftningen redan nu möjlig

het till en VlSS kontroll härvidlag, men då stadgandena likväl är av allmän 

natur och endast förutsätter att utgifter som berättigar till landskapsstöd 

kontrolleras i efterhand, bör det vara möjligt att effektivare begränsa till

växten av den personal för vars avlöning landskapsstöd erlägges. Detta kan 

förverkligas så, att i ordinarie årsstaten intages ett maximibelopp för 

anställande av ny personal utöver vilket belopp bidrag för avlöningskostna

der icke kommer att beviljas. Förfarandet är avsett att tillämpas beträffande 

landskapets ordinarie årsstater för senare halvåret 1977 och för 1978. I 

anseende härtill ämnar landskapsstyrelsen inkomma med ett tillägg till ordi

narie årsstaten för år 1977, såvitt ifrågavarande lagar får landstingets god

kännande. 

I riket har nyligen ett stort antal s.k. sparlagar antagits av riksdagen 

och med tanke på den skattefinansiella utjämningen är det viktigt att även 

landskapet Aland i vissa landskapslagar genomför motsvarande sparåtgärder för 

att ej löpa risken att behöva bekosta stöden ur enskilda medel. De nu aktuella 

lagstiftningsåtgärderna berör tre lagar. 

Enligt 6 § l mom. landskapslagen om kommunalt ungdomsarbete (20/73) 

hänförs till driftskostnader, .som berättigar kommun till landskapsstöd för 

av ungdomsnämndens verksamhet under föregående år föranledda kostnader, 

bland annat avlöningar. I lagen föreslås intagen en ny 6a § enligt vilken 

avlöning av ny personal utbetalas endast inom en gräns som fastställes i 

ordinarie årsstaten. 
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Med stöd av 132 § landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten 

(29/59) beviljas landskapsbidrag för bestridande av kostnader för rådgiv

ning vid och tillsyn över byggandet. Detta lagrum är närmast tillämpligt 

på avlöning av byggnadsinspektör samt ersättning för resekostnader och dag

traktamenten. Ett stadgande enligt vilket landskapsbidrag för avlönande 

av ny personal erlägges inom ramen för ordinarie årsstaten, intages lämpli

gen som ett nytt 2 mom. till 132 §. 

Enligt 3 § landskapslagen om landskapsstöd för avlönande av kommilllala 

näringsombudsmän (34/75) beviljas åt kommun, som hör till bärkraftsklass 

1,2 eller 3, i landskapsstöd 80, 70 respektive 60 .% av löne-och därtill 

anslutna social- och pensionskostnader för en näringsombudsman. I föreliggande 

lagförslag föreslås att landskapsstöd för avannämnda utgifter skulle be

gränsas så, att landskapsstöd för nyanställd näringsombudsman erlägges inom 

en gräns som anges i ordinarie årsstaten. 

För att hjälpa kommlill som överväger att anställa en näringsombudsman, 

föreslås i detta sammanhang, att kommlill hos landskapsstyrelsen kan anhålla 

om förhandsbesked, huruvida den kommer att erhålla landskapsandel eller, 

då fråga är om annan än till bärkraftsklasserna 1-3 hörande kommlill, land

skapsstöd efter prövning för ifrågavarande slag av utgifter. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående temporär ändring av landskapslagen om kommlillalt lillgdomsarbete. 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till landskapslagen den 27 april 

1973 om kommlillalt ungdomsarbete (20/73) en ny 6a §,som följer: 

6a §. 

För avlönande av ny personal beviljas landskapsandel inom en gräns som 

fastställes i landskapets ordinarie årsstat. 

Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas vid beviljande av land

skapsstöd för driftskostnader för kommunernas ungdomsnämnder för tiden 1.7 . 

1977 - 31.12. 1978. 

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

angående temporär ändring av 132 § landskapslagen om reglering av 

byggnadsverksamheten. 

I enlighet medL andstingets beslut fogas till 132 §landskapslagen den 

22 december 1959 om reglering av byggnadsverksamheten (29/59) ett nytt 2 mom. , 

som följer: 
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132 §. 

Ovan i l rnorn . avsett landskapsbidrag för avlönande av ny personal 

erlägges inom en gräns, som fastställes i landskapets ordinarie årsstat. 

Denna lag träder ornedelbart i kraft och tillämpas 1 fråga om utgifter, 

som uppkornmer under tiden 1.7.1977- 31.12. 1978 

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

angående temporär ändring av 3 § landskapslagen om landskapsstöd för 

avlönande av kommunala näringsornbudsrnän. 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till landskapslagen den 24 juli 

1975 om landskansstöd för avlönande av kommunala näringsombudsmän (34/75), 

nya 3 och 4 rnorn., som följer: 

3 §. 

Utan hinder av vad i l rnorn. är stadgat utgives däri avsedd landskaps

andel för nyanställd näringsombudsman endast inom en gräns som fastställes 

1 landskapets ordinarie årsstat. 

Förhandsbeslut om beviljande av i 2 rnorn . avsett landskapsunderstöd och 

1 3 morn. avsedd landskapsandel, kan landskapsstyrelsen meddela på kornmuns 

ansökan. 

Denna lag träder ornedelbart i kraft och tillämpas på landskapsandel och 

-understöd som be~iljas för kostnader för tiden 1.7.1977- 31.12 . 1978. 

Mariehamn, den 3 januari 1977 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 


