
1988-89 L t-Ls framst. nr 42 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 5 § landskapslagen om 

fysisk och ekonomisk planering. 

Den fysiska planeringen i landskapet verkställs dels av landskapet och dels av 

kommunerna. Verksamheten regleras i landskapslagen om fysisk och ekonomisk 

planering (67/74). Av lagen följer bl.a. att både det arbete som landskapet svarar 

för och det arbete som kommunerna svarar för bedrivs inom ett gemensamt organ, 

planeringsrådet, som för beredningen· av ärendena biträds av en särskild planerings

byrå. 

Planeringsrådets verksamhet finansieras av landskapet och kommunerna. Innan 

kostnaderna fördelas skall de enligt lagen uppdelas i sådana som landskapet skall 

svara för, sådana som kommunerna skall svara för och sådana som landskapet och 

kommunerna gemensamt skall svara för. Den största delen av kostnaderna; kostna

derna för uppgörande av regionplanen (nästan två tredjedelar av totalkostnaderna), 

är kostnader som landskapet och kommunerna gemensamt svarar för. Enligt 5 § 1 

mom. i lagen delas kostnaderna för regionplanen lika mellan landskapet och 

kommunerna. 

När lagen antogs stod den i 5 § 1 mom. angivna kostnadsfördelningen i 

överensstämmelse med principerna för den skattefinansiella utjämningen mellan 

landskapet och staten. En sådan överensstämmelse råder dock inte längre p.g.a. 

den omläggning av landskapsandelssystemet inom vissa sektorer, och det motsva

rande statsandelssystemet, som genomfördes från ingången av · år 1989 genom 

landskapslagen om allmän landskapsandel och allmänt finansieringsunderstöd till 

kommuner (59/89). Orsaken härtill är att den allmänna landskapsandel som utgår 

till kommunerna enligt ifrågavarande lag har bestämts så att däri ingår även 

landskapets del av kostnaderna för att göra upp regionplanen. Med anledning härav 

föreslås 5 § 1 mom. landskapslagen om fysisk och ekonomisk planering ändrad så 

att landskapet skall ta del i kostnaderna för uppgörandet av regionplanen endast 

inom ramarna för landskapslagen om allmän landskapsandel och allmänt finansie

ringsunderstöd till kommunerna. 

Ändringen föreslås tillämpas första gången på den kostnadsfördelning som 

verkställs för år 1989, vilket står i överensstämmelse med årsstaterna för år 1989. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 



La n·d ska p s 1 ag 

ang.ående ändring av 5 § landskapslagen 'om fysisk och ekonomisk planering 

I enlighet med landstingets beslut ändras 5 § 1 mom. landskapslagen den 30 juli 

l 974'om fysisk och ekonomisk planering (67 /74) som följer: 

-->J 

För ;de 'kostnader som kommunerna skall bära enligt bestämmelserna i 4 § 

utgår laridskapsandel i enlighet· med landskapslagen om allmän landskapsandel-pqh 

allmänt finansieringsunderstöd till kommuner (59/89). 
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Denna lag ·tillämpas första gången på den kostnadsförc!elning som skall 

verkstäU<iS'fÖr.är 1989. 

Mariehamn den 7 september 1989 
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