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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag landskapslag an-

La.J.•u..:>•'-,..,J..,d-~"".~"' om landskapsstöd 
den 1 januari 1975. 

gående ändring av vissa lagar inom social

och hälsovårdens förvaltningsområde. 

kommuner (43/73), nedan landskapsstödslagen 

igt lagens ikraftträdelsestadgande upphävdes med 

·ssa alla mot lagen s tadganden. 

Huvud.avsikten med landskapsstödslagen är att förenhetliga och förbättra de för

ingssätt som skall iakttagas vid erläggande av landskapsstöd. Avsikten med lagen är 

emot att i väsentlig mån ändra kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommu-

och hälsovårdens fönraltningsområde finns ett relativt stort antal 

ett annat sätt berörs av landskapsstödslagen. Dessa lagar har till

en ganska lång och därför är vid sidan av de egentliga mate

lla stadgandena även stadgandena angående landskapsstöd i hög grad speciella för de 

kilda lagarna. För att göra det möjligt att i huvudsak bibehålla kostnadsfördelningen 

lan landskapet och kommunerna oförändrad samt för att.undvika ovisshet om vilka 

tämmelser i speciallagarna som upphävts genom landskapsstödslage~,är det nödvändigt 

ändra fem lagar inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde. Dessa lagar är 

tmdskapslagen om kommunal hemvårdshjälp (14/67), landskapslagen om hälsovården (36/67), 

skapslagen om folkhälsoarbetet ((22/73), landskapslagen angående införande av 

skapslagen om folkhälsoarbetet (23/73) och landskapslagen om barndagvård (38/73) . 

lagar i riket har ändrats på i huvudsak det sätt som de nu aktuella 
skapslagarna föreslås ändrade (FFS 587, 588, 592, 593, 602/75). 

De ändfingar som intagits i landskapslagen om ändring av landskapslagen om landskaps

kommuner (36/75) har beaktats i denna framställning. 

om älp. 

landskapslagen om kommunal hemvårdshjälp erhåller kommun, beroende på kommu-

ekonomiska bärkraft såsom landskapsunderstöd ersättning för mellan 30 och 80 % av 

för avlöning av hemsyster. Från det beräknade landskapsunderstödet skall 

k avdragas hälften av beloppet av de ersättningar som kommun uppburit för hemvå~·ds
Dylika avdrag lämpar sig ej för det system som gäller enligt landskapsstödsla·· 

hela beloppet av de ersättningar som uppburits i enlighet med landskapsstödsla

avdragas från avlöningskostnaderna för hemsystrar skul'.le·landskapsa1delsbeloppet 

Fördenskull föreslås_, att landskapsandel skall börja erläggas även för hemsystrar

resekostnader samtidigt som man beträffande beräkningen av avdragen från driftskost-
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L a n d s k a p s 1 a g 
av om 

I enlighet med Landstingets 1 §§ 
20 er: 

§. 

i 
1 80 
2 74,5 
3 

4 63,S 
5 58 
6 52 
7 46,5 
8 41 
9 5 



230 5. 
en 

Landskapsandel erlägges dock ej för flera änlhemsystertjänst för varje påbörjat antal 
av 1.500 mantalsskrivna invånare i landskorrrrnun och 2.500 mantalsskrivna invånare i Marie

hamns stad, såvida ej landskapsstyrelsen på grund av korrrrnuns vidsträckta areal eller 

trafik- och bosättningsförhållanden anser särskilda skäl föreligga att förordna annor

lunda. 
16 §. 

Angående avdrag från driftskostnader gäller vad i 7 § landskapslagen om landskapsstöd 
till kommuner är stadgat, dock så att ersättningarna för anlitande av tjänster avdrages 
i sin helhet såvitt gäller de tjänster som berättigar till landskapsandel. 

Till den del i denna lag ej annorlunda stadgas skall iakttagas vad i landskapslagen 

om landskapsstöd till kommuner är stadgat. 

Denna lag tillämpas på kostnader som uppko:mmer efter den 31 december 1975 såvida ej 

av 33 § landskapslagen om landskapsstöd till korrrrnuner annat följer. 

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

angående ändring av 11 § landskapslagen om hälsovården. 
I enlighet med Landstingets beslut ändras 11 § landskapslagen den 25 juli 1967 om 

hälsovården (36/67) såsom följer: 

11 §. 
För i S § 4 och 5 punkterna landskapslagen om landskapsstöd till kommuner avsedda 

driftskostnader, förorsakade av hälsoinspektörstjänst som är huvudsyssla eller bisyssla 

eller kombinerad med annan tjänst, erlägges till ko:mmunt"för varje kalenderår landskaps

andel i ~lighet med de i lagen om bärkraftsklassificering av ko:mmunerna (FFS 665/67) 
avsedda bärkraftsklasserna enligt följande: 

Bär kraftsklass Landskapsandel i procent 

1 70 

2 66 

3 62 

4 58 

5 54 

6 51 

7 48 

8 45 

9 42 

10 39 

Till den del i denna lag ej annorlunda är stadgat, skall beträffande landskapsandelar 
iakttagas vad i landskapslagen om landskapsstöd till kommuner är stadgat, dock såj att 
nämnda lag icke tillämpas på den i 42 § denna lag avsedda statliga ersättningen. 

Denna lag tillämpas på kostnader som uppko:mmer efter den 31 december 1975 såvida ej 

av 33 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner annat följer. 
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angående ändring av landskapslagen om folkhälsoarbetet. 

I enlighet med Landstingets beslut 

upphäves 25 § 1 mom., 26-28 §§, 35 §, 36 §och 37 § 3 mom. landskapslagen den 10 

maj 1973 om folkhälsoarbetet (22/73) samt 

ändras lagens 29 och 34 §§ såsom följer: 

29 §. 
Försåvitt ej annorlunda i denna lag stadgas skall beträffande landskapsandelar 

-understöd iakttagas vad i landskapslagen om landskapsstöd till kommuner är stadgat. 

34 §. 

6. 

FöIUtom vad i 24 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner är stadgat om 

överlåtelse av egendom, upphörande eller ändring av verksamhet, äger landskapsstyrelsen 

rätt att inom ett år från det underrättelse om ändringen givits, inlösa sagda egendom 

till landskapet. Erlagd landskapsandel skall därvid till motsvarande del anses såsom 

betalning av inlösningspriset. 

Vad i 1 mom. är stadgat kan enligt landskapsstyrelsens prövning tillämpas även på 

egendom vars anskaffningskostnader utgör driftskostnader, för vilka erlagts landskaps

andel. 

Vid tillämpning av bestämmelserna i 1 och 2 mom. skall det i 25 § landskapslagen 

om landskapsstöd till kommuner stadgade förfarandet iakttagas. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1976. Har byggande, utvidgning eller gIUnd

förbättring av eller gIUndanskaffning till hälsocentralen, som före den 1 januari 

1976 god~änts såsom berättigande till landskapsunderstöd, ännu icke slutförts före 

nämnda dag,erlägges landskapsunderstödet för anläggningskostnader däri även inberäkna

de godtagbara tilläggskostnader, i enlighet med tidigare bestämmelser. Även i övrigt 

tillämpas denna lag endast på kostnader som uppkommit efter den 31 december 1975 

såvida ej av 33 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner annat följer: 

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

angående ändring av landskapslagen angående införande av landskapslagen om folkhälso

arbetet. 

I enlighet med Landstingets beslut 

upphäves 6 § 5 mom. och 11 § landskapslagen den 10 maj 1973 angående införande av 

landskapslagen om folkhälsoarbetet (23/73) samt 

ändras lagens 7 § 4 mom. såsom följer: 

7 §. 

Såvida tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som överförts till kommunalförbundets 

tjänst,'1ned stöd av 16 § 1 mom. rikets lag om pension för kommunala tjänsteinnehavare 
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och arbetstagare (FFS 202/64) eller annat stadgande eller annan bestännnelse äger 
rätt till pension enligt ifrågavarande konnnuns eller konnnunalförbunds pensionsstad
ga, bibehåller han denna rätt till pension även under den tid han är i kommunalför
bundets tjänst. Konnnunalförbundet har rätt att erhålla landskapsandel om för pensions

kostnaderna för vederbörande person skulle ha utgått landskapsandel till den konnnun 

ell er det konnnunalförbund, från vars tjänst han överförts . 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1976. 

L a n d s k a p s 1 a g 
angående ändring av landskapslagen om barndagvård. 

I enlighet med Landstingets beslut 

upphäves 15 § 1 mom., 24 §och 25 § 2 mom. landskapslagen den 11 juni 1973 
om barndagvård (38/73) samt 

ändras lagens 14 § 2 mom., 23 och 30 §§såsom följer : 

14 §. 

Till driftsutgifter vid daghem, vilka berättigar till landskapsandel, räknas: 
1) i 5 § 4 punkten landskapslagen om landskapsstöd till konnnuner (43/73) avsedda 

kostnader för avlöning av i dagvårdsplanen förutsatt personal, samt 

2) de godtagbara hyresutgifterna för lokal eller hyresvärdet av egen lokal. 

/ -

23 § , 

Beträffande landskapsandelar och -understöd skall i tillämpliga delat.iakttagas ... _ 

vad i 8 § 1 och 2 mom., 14, 15 och 18-21 §§samt i 7-9 kap. landskapslagen om land-
skapsstöd till konnnuner är stadgat. 

Landskapsstyrelsen kan utfärda allmänna anvisningar om när driftskostnader föran

ledda av i denna lag stadgad verksamhet skall, på sätt som avses i 8 § 1 mom. land
skapslagen om landskapsstöd till kommuner, anses vara erforderliga för att uppgiften 
skall bli behörigen fullgjord. 

30 §. 
I beslut som fattats av landskapsstyrelsen med stöd av 12 § 2 mom. får ändring 

ej sökas genom besvär. 

Denna lag tillämpas på kostnader som uppkonnner efter den 31 december 1975 såvida 
ej av 33 § landskapslagen om landskapsstöd till konnnuner annat följer. 

Mariehamn, den 27 okt©ber 1975 

L a n t r å d 

Lagbe:re•i'flingssekreterare 
\, 


