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LANDSKAPSSTYREISENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget ~~ förslag till landskapslag angående 

temporär ändring av Jandskapslagen om stöd för vård 

av barn -i hemmet. 

Enligt· 1 § 1 mom. landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet (50/85) har 

vårdnadshavare för barn- under tre år rätt att fritt yälja,,mellan att utnyttja dagvårdsplats som 

tillhandahålls av kommunen och att erhålla ett stöd för att vårda barnet hemma. 

Genom en temporär ändring av lagen (21/89) gavs vårdnadshavare med en arbetstid som 

på grund av vård av barn under tre år uppgick till högst 30 timmar i veckan, rätt till ett 

partiellt hemvårdsstöd under år 1989. Det partiella stödet utgjorde 25 % av hemvårdsstödets 

grunddel. Tillämpningstiden för det partiella stödet har sedan genom temporära ändringar 

(29/90 och 47/91) förlängts med ett år i taget så att stödet utbetalats även under åren 1990 

och 1991. 

I förslaget till ordinarie årsstat för år 1992 samt i landskapets social- och hälsovårdsplaµ 

för åren 1992-1996 konstateras att avsikten är att det partiella stödet skall utbetalas även 

under år 1992. Landskapsstyrelsen föreslår därför en ny likalydande temporär ändring av 

lagen görs, som skall tillämpas under år 1992. 

Motsvarande ändringar har föreslagits i J;ikslagstiftningen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs LandstingetJill antagande 

Landskapslag 

angående temporär ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn .i hemmet 

I enlighet med landstingets beslut ändras temporärt 1 § 2 mom! ,_ 6a § 09~ -~f'~t 1 mom. 

landskapslagen den 3 december 1985 om stöd för vård av barn i hemmet (50/85)som följer: 
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Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskaps/ag 

om ändring av kommunallagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 30 § 1 mom. 2 punkten kommunallagen den 19 februari 1980 för landskapet 

Åland (5/80), sådant detta lagrum lyder i landskapslagen den 22 november 1983 (60/83), 

ändras 19 § 2 mom., 59 §, 62 § 1 mom., 66 och 71 §§,av dessa lagrum 30 och 66 §§, 

sådana de lyder i landskapslagen den 22 november 1983 (60/83), samt 

fogas till 40 § ett nytt 2 mom., så att nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., och till lagen 

en ny 65a § som följer: 

19 § 

Vad i 1 mom. är sagt gäller dock inte ärende för vars avgörande kvalificerad majoritet 

krävs. 

40 § 

Om varken ordförande eller viceordförande kan närvara vid sammanträde utser styrelsen 

annan ledamot att för tillfället föra ordet. Till dess tillfällig ordförande utsetts utövas 

ordförandeskapet av den ledamot som är äldst. 

59 § 

Budget 

Kommun skall årligen upprätta budget för nästa kalenderår. Utgifterna och inkomsterna 

skall vara i balans. Utgifterna fördelas på de anslag om vilka fullmäktige beslutar och till 

vilka även räknas reservationsanslag och överföringar till fonder. Överskott respektive 

underskott enligt bokslutet för det nästsenaste året skall tas in i budgeten som inkomst 

respektive utgift. 
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I fråga om upplåningen och låneamorteringarna tas endast skillnaden mellan dem in i 

budgeten. Fullmäktige kan även besluta att endast skillnaden mellan utgifterna och in

komsterna för ett visst i beslutet specificerat område tas in i budgeten. 

62 § 

Kommunalskatt 

Det belopp som utöver övriga inkomster i budgeten och eventuell tilläggsbudget behövs 

för att täcka utgifterna bärs upp genom kommunalskatt. 

65a § 

Upplåning 

Beslut om upptagande av lån fattas av fullmäktige. 

Styrelsen, en särskild avdelning av den eller en tjänsteman som är underställd styrelsen 

kan ges rätt att ta upp lån inom de gränser som fullmäktige beslutar. 

66 § 

Räkenskaps/öring och bokslut 

Kommun skall ha dubbel bokföring av inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder 

och härvid iaktta god bokföringssed. Bokslut skall uppgöras för varje räkenskapsår före 

utgången av maj följande år. Bokslutet skall senast före utgången av augusti månad tillställas 

kommunfullmäktige för behandling. 

71 § 
De redovisningsskyldiga 

Skyldig att redovisa för sin verksamhet till kommunen är förtroendevald och tjänsteman, 

dock inte i egenskap av ledamot och ersättare i fullmäktige eller revisor. 
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Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 10 december 1991 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 
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Landskaps/ag 
om ändring av kommunallagen ftJr landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 30 § 1 mom. 2 punkten kommunallagen den 19 februari 1980 för landskapet 
Åland (5/80), sådant detta lagrum lyder i landskapslagen den 22 november 1983 (60/83), 

ändras 19 § 2 mom., 59 §, 62 § 1 mom., 66 och 71 §§, av dessa lagrum 30 och 66 §§, 

sådana de lyder i landskapslagen den 22 november 1983 (60/83), samt 

fogas till 40 §ett nytt 2 mom., så att nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., och till lagen 
en ny 65a § som följer: 

Nuvarande lydelse 

19 § 

Vad i 1 mom. är sagt gäller dock inte: 

1) upptagande eller förnyande av lån 
eller förlängning av lånets betalningstid; 
samt 

2) ärende, för vars avgörande krävs kvalifi
cerad majoritet. 

30 § 

Kvalificerad majoritet. För att beslut skall 

anses fattat fodras att minst två tredjedelar av 

de närvarande ledamöterna biträtt beslutet när 

ärendet avser 

2) beviljande av nytt anslag, dock inte i 
fråga om beslut i ärende, i vilket tillämp
ningen av bestämmelse i tjänste
kollektivavtal lämnats beroende av kom
muns prövning inom ramar som anges i 

avtalet; 

40 § 

(nytt 2 mom.) 

Föreslagen lydelse 

19 § 

Vad i 1 mom. är sagt gäller dock inte 

ärende för vars avgörande kvalificerad majori

tet krävs. 

30 § 

Kvalificerad majoritet. För att beslut skall 

anses fattat fodras att minst två tredjedelar av 

de närvarande ledamöterna biträtt beslutet när 

ärendet avser 

(2 p. upphävs) 

40 § 

Om varken ordförande eller viceordförande 
kan närvara vid sammanträde utser styrelsen 



Gällande lydelse 

59 § 

Budget. Kommun skall årligen upprätta 

budget för nästa kalenderår. I budgeten skall 

anvisas erforderliga medel för bestridande av 

kända utgifter. Som utgift anses även avskriv

ning på egendom och överföring till fond samt 

reservering för särskilt behov även om an

slaget inte förbrukas under året (reservations

anslag). Förutom för kända utgifter skall 

anslag upptagas för utgifter i anledning av 

behov vars inträdande inte med säkerhet kan 

förutses ( dispositionsanslag). 

Överskott respektive underskott enligt 

bokslutet för nästföregående år skall i bud

geten observeras som inkomst respektive 

utgift. Har överskottet respektive underskottet 

till uppskattat belopp observerats i föregående 

räkenskapsårs budget, skall endast beaktas det 

belopp som är tillräckligt för att justera det 

uppskattade beloppet. 

62 § 
Kommunalskatt. Det belopp som enligt bud

geten och eventuell tilläggsbudget utöver 

övriga inkomster erfordras för att bestrida 

utgifterna, uppbärs som kommunalskatt för 

räkenskapsåret. 

65a § 

(ny) 
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annan ledamot att för tillfället föra ordet. Till 

dess tillfällig ordförande utsetts utövas ord

förandeskapet av den ledamot som är äldst. 

59 § 

Budget. Kommun skall årligen upprätta 

budget för nästa kalenderår. Utgifterna och 
inkomsterna skall vara i balans. Utgifterna 
fördelas på de anslag om vilka fullmäktige 
beslutar och till vilka även räknas reserva
tionsanslag och överföringar till fonder. 
Överskott respektive underskott enligt bokslu

tet för det nästsenaste året skall tas in i 
budgeten som inkomst respektive utgift. 

I fråga om upplåningen och låneamorte
ringarna tas endast skillnaden mellan dem 
in i budgeten. Fullmäktige kan även besluta 
att endast skillnaden mellan utgifterna och 
inkomsterna för ett visst i beslutet specifice
rat område tas in i budgeten. 

62 § 

Kommunalskatt. Det belopp som utöver 
övriga inkomster i budgeten och eventuell 

tilläggsbudget behövs för att täcka utgifterna 

bärs upp genom kommunalskatt. 

65a § 

Upplåning. Beslut om upptagande av lån 
fattas av fullmäktige. 

Styrelsen, en särskild avdelning av den 
eller en tjänsteman som är underställd 



Gällande lydelse 

66 § 

RäkenskapsflJring och bokslut. över kom

muns inkomster och utgifter samt tillgångar 

och skulder skall föras bok. Bokslut skall 

uppgöras för varje räkenskapsår. Bokslutet 

skall senast före utgången av augusti månad 

följande år tillställas fullmäktige för behand

ling. 

71 § 

De redovisningsskyldiga. Skyldig att redo
visa för sin verksamhet till kommun är inne

havare av förtroendeuppdrag eller tjänsteman 

1) som beslutar om åtgärd som medför in
komst eller utgift för kommunen; 

2) som verkställer beslut rörande betalning 

av utgift eller uppbärande av inkomst; 
3) som i sin besittning har penningmedel 

som tillhör kommunen eller annan kommunen 

tillhörig egendom eller som eljest särskilt 
ansvarar för egendomen; 

4) som har till uppgift att bevaka kommu

nens ekonomiska intressen eller räk:enskapsfö
ringen; eller 

5) som i övrigt på kommunens vägnar har 

att utöva offentlig makt. 

Ledamot och ersättare i fullmäktige samt 
revisor är inte skyldig att redovisa för sin 
verksamhet. 
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styrelsen kan ges rätt att ta upp lån inom 
de gränser som fullmäktige beslutar. 

66 § 

RäkenskapsjOring och bokslut. Kommun 
skall ha dubbel bokföring av inkomster och 
utgifter samt tillgångar och skulder och 
härvid iaktta god bokföringssed. Bokslut 

skall uppgöras för varje räkenskapsår före 
utgången av maj följande år. Bokslutet skall 

senast före utgången av augusti månad till

ställas kommunfullmäktige för behandling. 

71 § 

De redovisningsskyldiga. Skyldig att redo

visa för sin verksamhet till kommunen är för

troendevald och tjänsteman, dock inte i 
egenskap av ledamot och ersättare i full
mäktige eller revisor. 

Denna lag träder i kraft den 


