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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING till 

Landstinget med förslag till 

l) landskapslag angående ändring av 2 § 

landskapslagen om fördelning av driftskostnaderna 

vid Ålands centralsjukhus, 

2) landskapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om fördelning av anläggningskostnaderna 

vid Ålands centralsjukhus, 

3) landskanslag angående ändring av 5 § land

skapslagen om folkhälsoarbetet, och 

4) landskapslag angående ändring av 4 § land

skapslagen om fysisk och ekonomisk planering. 

Beträffande kostnadsfördelningen mellan kommunerna i de fall då fråga är 

om uppgifter som omhänderhas av kommunalförbund har i landskapslagstiftningen 

i allmänhet följts den s.k. skattöresprincipen, vilket innebär att kostnaderna 

helt och hållet eller delvis fördelats mellan kommunerna i förhållande till 

envar kommuns skattören under det år som föregår fördelningsåret. I fråga om 

sjömansinkomsten tillämnas skattöresprincipen enligt vissa lagar så , att anta

let skattören av sjömansinkomst beräknas utgående från kommunens andel i sjö

mansskatten obh med beaktande av att denna skatt enligt la}"J ar:ses motsva·ra tio 

-nenni per sl<::attö:re. Emellertid rör sip: · skattöYesvalören i .ia11ciska- · 1 ·"": 

nets kommuner numera mellan 13 och 16 penni, varför det vore riktigare att 

beräkna antalet sjömansskattören så , att den i verkligheten erhållna skatten 

bättre kommer att motsvara en normal uttaxering. Fördenskull föreslås ' att ifråga

varande stadganden ändras så, att sjömansskatten beräknas genom multiplikation 

av kommunalskatteandelen med faktorn sju i stället för faktorn tio, varigenom 

det genom sjömansskatten erhållna penningbeloppet kommer att motsv~aen ut

taxering av 14,3 penni per skattöre. Det nu föreslagna beräkningssättet till

lämpas i alla lagar av nyare datum, varför redan önskvärQheten av konsekvens 

i lagstiftningen motiverar en lagän~ring av föreslagen art. De lagar som bör 

ändras är landskanslagen om fördelning av driftskostnaderna vid Ålands central

sjukhus (43/66), landskanslagen om fördelning av anläggningskostnaderna V;id 

Ålands centralsjukhus (31/73), landskapslagen om folkhälsoarbetet (22/73), 

landskc:nslagen om fysisk och ekonomisk planering (67/74) och landskapslagen 

om yrkesundervisning (7/62). Beträffande de fyra förstnämnda lagarna föreslås 

ändringar i denna framställning
1

medan ändring av den sistnämnda lagen kommer 

att föreslås i en separat framställning. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av 2 § landskapslagen om fördelning av driftskostnaderna 

vid Alands centralsjukhus. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 2 mom. landskapslagen den 

6 juli 1966 om fördelning av driftskostnaderna vidAlands centralsjukhus (43/66) 

som följer: 
2 §. 

På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, att det av sjömans

skatten till kommunen redovisade beloppet i mark multipliceras med talet sju. 

Denna lag tillämoas första gången vid fördelningen av kostnaderna för år 1977. 

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

angående ändring av 2 § landskapslagen om fördelning av anläggningskostnaderna 

vidAlands centralsjukhus. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 2 mom. landskapslagen den 

11 jun1 1973 om fördelning av anläggningskostnaderna vid Alands centralsjukhus 

(31/73) som följer: 

2 §. 

På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, att det av sjömans

skatten till kommunen redovisade beloppet i mark multipliceras med talet sju. 

Denna lag tillämpas första gången vid fördelningen av kostnaderna för år 1977. 

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

angående ändring av S § landskapslagen om folkhälsoarbetet. 

I enlighet med landstingets beslut ändras S § l mom. landskapslagen den 10 

maj 1973 om folkhälsoarbetet (22/73) sådant lagrummet lyder i landskapslagen 

den 28 november 1973 (69/73) som följer: 
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s §. 

Kommunerna deltager i kommunalförbundets årliga kostnader sålunda, att 

bruttokostnaderna fördelas mellan kommunerna i förhållande till envar kornmuns 

skattöreantal under föregående år. På sjömansinkomst beräknas antalet skatt

ören sålunda, att det av sjömansskatten till kommunen redovisade beloppet i 

mark multipliceras med talet sju. 

Denna lag tillämpas första gången vid fördelningen av kostnaderna för år 1977. 

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

angående ändring av 4 § landskapslagen om fysisk och ekonomisk planering. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 4 § 3 mom. l andskapslagen den 30 

juli 1974 om fysisk och ekonomisk planering (67/74) som följer: 

4 §. 

På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, att det av sjömans

skatten till kommunen redovisade beloppet i mark multinliceras med talet sju. 

Denna lag tillämpas första gången vid fördelningen av kostnaderna för år 1977. 

l\1arieharnn, den 10 februari 1977. 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 


