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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att en landskapslag om delfinansiering av hälso~ och
sjukvården i landskapet år 1996 stiftas.
Kommunerna åläggs i lagen att tillsammans med landskapet svara för att hälso- och
sjukvård tillhandahålls. Kommunerna fullgör sin uppgift genom att de till landskapet
betalar ett belopp motsvarande en uttaxering per skatteöre om 3,0 penni. Till grund för
beräkningen av beloppets storlek läggs det totaJa antalet skatteören för skatteåret 1994.
Vid fördelningen av beloppet mellan kommunerna beaktas förutom uttaxeringen om 3,0
penni även den komplettering av skatteinkomsterna som beviljas kommunerna år 1996.
Landskapsskattelagens tillämpning uppskjuts till skatteåret 1997.

''

..,·,

Allmiln motivering

1

ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläget och utvärdering av nuläget

Genom den så kallade HOSS-reformen övertog landskapet ansvaret för hälso:.. och
sjukvården i landskapet. Under åren 1994 och 1995 har kommunerna tillsammans med
landskapet svarat för att hälso- och sjukvård tillhandahålls. Uppgiften har ålagts
kommunerna för år 1995 genom landskapslagen om temporär delfinansiering av hälsooch sjukvården i landskapet (11/95). Kommunerna fullgör sin uppgift genom att delta
i finansieringen av hälso- och sjukvården. Det belopp kommunerna skall betala år 1995
är 54.464.330 mark. Beloppet motsvarar en uttaxering om 3,5 penni per det totala
antalet skatteören som fastställts för skatteåret 1993.
Syftet med kommunenias deltagande i finansieringen av hälso- och sjukvården är
att ordna ett finansieringsaltemativ till landskapsskatten då det rådde oklarhet om
kostnaden för uppbörden av landskapsskatten.
Den temporära modell som valdes för delfinansieringen av hälso- och sjukvården
har visat sig vara ett enkelt och billigt altenativ i förhållande till landskapsskattesyste.;.
met. Landskapsstyrelsen anser att det delfinansieringssystem som tillämpats är ett
mellan kommunerna och landskapet kostnadsneutralt system som även bör tillämpas
under år 1996.
Enligt 28 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93) beräknas
kompletteringen av skatteinkomsterna för åren 1994 och 1995 på basis av den genomsnittliga uttaxeringen per skatteöre i landskapet under år 1994 minskad med 3,5 penni.
Paragrafen ändrades (33/94) för att skattekompletteringen för åren 1994 och 1995 skall
bli neu.tral även om uttaxeringen per skatteöre inte sänktes, vilket förväntades med
anledning.av HOSS-refonnen. För att skattekompletteringen även för år 1996 skall bli
neutral föreslås att landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna ändras så att
skattekompletteringen för år 1996 beräknas på basis av den genomsnittliga uttaxeringen
per skatteöre i landskapet under år 1995 minskad med 3,0 penni.

2. Huvudpunklema i förslaget

Kommunerna åläggs att tillsammans med landskapet svara för att hälso- och
sjukvård, tillhandahålls. Kommunerna fullgör sitt ansvar genom att de betalar ett belopp
som beräknas utgående från det totala antalet skatteören för den senast slutförda
beskattningen och en uttaxering om 3,0 penni per skatteöre. För budgetåret 1996 läggs
sålunda uppgifter från skatteåret 1994 till grund.

Vid fördelning av beloppet mellan kommunerna beaktas det totala antalet skatteör-

2

Lagstiftning omfortsalt kommunal deltagande i finansieringen av hl.ilso- och sjukvtlrden

en för respektive kommun vid den senast slutförda beskattningen och den komplettering
av skatteinkomster som beviljas kommunen under budgetåret.
Det belopp en kommun skall betala fastställs av landskapsstyrelsen och delas i tolv
lika stora rater som betalas månatligen. Antalet rater vid årets första betalning och
tidpunkten för betalningen är avhängig av när Iandskapsstyrelsen fastställer storleken
på kommunens andel. ·

3. Förslagets ekonomiska verkningar
Förslaget torde innebära att kommunernas ekonomi inte påverkas nämnvärt i
förhållande till vad som vore fallet om en landskapsskatt om 3, 0 penni per skatteöre .
hade uppburits år 1996 och kommunerna. hade sänkt den genomsnittliga uttaxeringen
per skatteöre med 3,0 penni. För ensldlda kommuner kan det inte uteslutas att:de
kommer att betala ett större belopp än vad som vore fallet om det totala antalet
skatteören i kommunen skatteåret 1996 hade lagts till grund.
Förslaget innebär att kommunerna sammanlagt betalar cirka 51 miljoner mark till
landskapet för delfinansieringen av hälSO:- och sjukvården år 1996. Beloppet baserar sig
på de preliminära uppgifterna om antalet skatteören 1994.
För landskapets ·del leder förslaget till att det inte uppstår några kostnader för
verkställandet av landskapsbeskattningen och för uppbörden av landskapsskatt år 1996.

4. Förslagets verkningar i .fråga om organisaJion och personal

Framflyttandet av verkställandet av landskapsbeskattningen till skatteåret. 1997
innebär att landskapsstyrelsen avlyfts alla förvaltningsuppgifter i samband med verkställandet:av. Jandsbpsbeskattn:ingen och uppbörden av landskapsskatt för skatteåret 1996.

5. Beredningen av förslaget
Den arbetsgrupp med representanter från landskapet och kommunerna som har·
diskuterat budgetfrågor för år 1996 enades om att kommunerna år 1996 skall delta i
finansieringen av hälso- och sjukvården istället för att landskapsskatt uppbärs.
Beredningen . av lagffirslaget har utförts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen.

Detaljmotivering
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DETAJ.JMOTIVERJNG
1. Landskaps"lag om temporlir delfinansiering av hdlso- och sjukvården i landskapet
1 §I 1 § landslrapslagen om hälso- och sjukvården (60/93) anges att landskapet Åland
svarar för ,att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och sjukvård. Enligt den
föreslagna.paragrafen.skall även kommunerna år 1996 svara för att hälso- och sjukvård.
tillhandaliålls. Kommunernas ansvar är endast ekonomiskt. För att klargöra att kommunerna förutom detta ekonomiska ansvar även är skyldiga att ersätta landskapet för de
driftskostnader som landskapet förorsakas genom den åldringssjukvård som hälso- och
sjukvårdsmyndigheten tillhandahåller bar i paragrafen intagits en uttrycklig best:ämmelse om detta.
Med det totala antalet skatteören avses de uppgurer som enligt 81 § 2 mom.
beskattningslagen (FFS 482/58) fastställs för varje kornmun.

2 § För att kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård någorlunda säkert redan under
budgetberedningen skall veta med vilket belopp kommunerna kommer att delta med i
finansieringen av hälso- och sjukvården har som beräkningsgrund valts det totala antalet
skatteören som fastställts för skatteåret 1994.
Förutom uttaxeringen per skatteöre skall skattekompletteringen som beviljas under
budgetåret beaktas. De kommuner som beviljas skattekomplettering skall betala ett
högre ~lopp än det belopp som uträknas genom att antalet skatteören i kommunen
multipliceras med en uttaxering om 3,0 penni. De kommuner som inte beviljas skattekomplettering kommer däremot att betala ett lägre belopp än vad nämnda uttaxering per
skatteöre leder till.
Fördelningen av beloppet mellan kommunerna baserar sig på samma system som
tillämpas under år 1995.

3 § I paragrafen anges att landskapsstyrelsen fastställer varje kommuns andel samt att
andelen delas i tolv lika stora rater som skall betalas månatligen. Med sista vardagen
i månaden avses den sista dagen i månaden då banker och andra penninginrättningar
håller öppet.
4 § Lagförslaget har. samband med budgeten eftersom uttaxeringen om 3,0 penni har
fastslagits med beaktande av de övrig-d inkomsterna samt utgifterna för Ålands hälsooch sjukvånt. Lagförslaget torde således slutbehandlas tidigast november månad ·år
1995. Med beaktande av lagstiftningskontrollen är det möjligt att lagen inte kan triida
i kraft före april månad år 1996. Dessutom beviljas skattekomplettering årligen före
utgången av mars månad vilket medför att samtliga faktorer som måste föreligga för att
kunna fastställa kommunernas andelar fonnellt möjligen är tillgängliga först i april
månad år 1996. Av dessa orsaker föreslår landskapsstyrelsen att tidpunkten för lagens
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ikraftträdande lämnas öppen för landskapsstyrelsens avgörande samt att antalet rater
som skall ingå i den första betalningen blir avhängig av när landskapsstyrelsen fastställer kommunens andel.

2. Landikapslag om iJJulring av landskaps/agen om la11dskapsandelar till kommunerna
Enligt 28 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93) beräknas
kompletteringen av skatteinkomsterna för åren 1994 och 1995 på basis av den genomsnittliga uttaxeringen per skatteöre i landskapet under år 1994 minskad med 3,5 penni.
Paragrafen ändrades (33/94) för att kompletteringen för åren 1994 och 1995 skulle bli
neutral även om uttaxeringen per skatteöre inte sänktes, vilket förväntades med
anledning av HOSS-refonnen.
För att skattekompletteringen även för år 1996 skall bli neutral föreslås att
grunderna för skattekompletteringen ändras så att den genomsnittliga och kommune:ns
egen uttaxering per skatteöre minskas med 3,0 penni vid beräkningen av kompletteringen för år 1996.
Enligt 14 § 2 mom. landskapslagen om landskapsandela.r till kommunerna beviljas
kompletteringen årligen före utgången av ,mars. För att det skall vara möjligt att
tillämpa de föreslagna ändringarna när skattekompletteringen beviljas år 1996 föreslås
att kompletteringen år 1996 skall beviljas före utgången av den månad som följer efter
den månad när lagen trätt i kraft.

3. ll:mdsko.pslag om lindring av 12 § landskapsskattelagen
Enligt 12 § landskapsskattelagen skall landskapsskatt betalas första gången vid den

beskattning som verkställs för skatteåret 1996. Genom att finansieringen av budgetunderskottet ordnas på annat sätt år 1996 föreslås att paragrafen ändras så att landskapsskatt skall betalas första gången vid den beskattning som skall verkställas för
skatteåret 1997.

4. Landskapslag om llndring av ikrafttr/Jdelsebestttmmelsen i landskapslagen om
ändring av kommunalskattelagen flJr landskapet Äland
Genom en ändring av kommunalsk.attelagen för landskapet Åland (59/93) har en ny
1la § fogats till kommunalskattelagen. Paragrafen trädde i kraft den 1 januari 1994 och
tillämpas först gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas för skatteåret
1996. Eftersom bestämmelsen har samband med landsbpsskatten föreslås att ikraftt.rädelsebestämmelsen ändras så att lagen tillämpas först gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas för skatteåret 1997.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

Lagtext

1.
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LANDSKAPS LAG
om temporär delf':mansierhlg av hälso-- och sjukvården i landskapet
I enlighet med lagtingets beslut stadgas:

1§
Med avvikelse från vad som stadgas i 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
(60/93) skall under år 1996 kommunerna tillsammans med landskapet svara för att
häl~'och sjukvård tillhandahålls. Kommunerna fullgör sin uppgift genom att, utöver
vad 8?m anges i 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården, till landskapet betala
ett belopp som motsvarar en uttaxering om 3,0 penni per det totala antalet skatteören
som fastställts för skatteåret 1994.
2§

Fördelningen av varje kommuns andel av det belopp som beräknas enligt bestämmelserna i 1 § görs enligt det totala antalet skatteören som fastställts för respektive
kommun skatteåret 1994 multiplicerat med en uttaxering om 3,0 penni per skatteöre
med beaktande av den komplettering av skatteinkomsterna som med stöd av bestämmelserna i 11 och 29 §§ Jandskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93)
beviljas kommunerna år 1996.
Kompletteringen beaktas på följande sätt:
1) det belopp en kommun beviljas som komplettering av skatteinkomster förvandlas
till skatteören genom att beloppet divideras med den genomsnittliga, vägda uttaxeringen
per skatteöre i landskapet skatwJ.ret 1996 minus 3,0 penni,
2) härefter divideras det belopp som beräknas enligt bestämmelserna i 1 § med det
enligt' 1 punkten erhållna totalantalet skatteören,
3) slutligen multipliceras beloppet per skatteöre enligt 2 punkten med respektive
kommuns skatteörestal enligt 1 punkten oclt det sålunda erhållna markbeloppet påförs
respektive kommun, varefter summan av dessa markbelopp avd.ras för de kommuner
som inte beviljas komplettering i förhållande till respektive kommuns skatteörestal
skatteåret 1994.

3§

Den andel som beräknas enligt bestämmelserna i 2 § och som kommunen skall
betala fastställs av landskapsstyrelsen. Andelen delas i tolv lika stora rater. Varje rat
skall betalas månatligen och förfaller till betalning den sista vardagen· i månaden med
beaktande av bestämmelserna i 4 §.
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4§

Denna lag träder i kraft den·
Om kommunens andel fastställs före den 1 februari 1996 skall kommunen betala
de två första ratema i februari månad 1996.
Om kommunens andel fastställs efter den 31 januari 1996 men före den 16 mars
1996 skall kommunen betala de tre första raterna i mars månad.
Om kommunens andel fastställs efter den 15 mars 1996 men före den 16 april
1996 skall kommunen·betaia de fyra första ratema i april månad ··1996,
Om kommunens andel fastställs efter den 15 april 1996 men före den 16 maj 1996
skall kommunen betala de fem första ratema i maj månad 1996.
Om: kommunens andel fastställs efter den 15 maj 1996 men före den 16 juni 1996
skall kommunen betala de sex första raterna i juni månad 1996.

2.

LANDSKAPS LAG
om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

I enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 29 §till landskapslagen den 19 oktober
1993 om landskapsandelar till kommunerna (70/93) som följer:
29 §

Komplettering av skatteinkomsterna under år 1996
Med avvikelse från vad som stadgas i 11 § 4 mom. beräknas kompletteringen av
skatteinkomsterna för år 1996 på basen av den genomsnittliga kommunala uttaxeringen
per skatteöre i landskapet under år 1995 minskad med 3, 0 penni. Om den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet för år 1995 överstiger kommunens egen uttaxering per skatteöre· för ·år 1995, används kommunens egen uttaxe1ing
per skatteöre för år· 1995 minskad med 3, 0 penni vid beräkningen av skattekompletteringen enligt t1 §.

Denna lag träder i kraft den
Med avvikelse från vad som stadgas i 14 § 2 mom. beviljas komplettering av
skatteinkomsterna år 1996 före utgången: av·den månad som följer efter den månad när
c1enna.·tag träder i kraft.
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LANDSKAPSLAG

3.

om ändring al' 12 § landska~kattelagen
I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 1 mom. landskapssk.attelagen den 19
oktober 1993 (58/93), sådant det lyder i landskapslagen den 9 februari 1995 (13/95),
som följer:
12 §

lkrafttrlidelsebest<Jmmelser
Denna lag träder omedelbart i kraft. Landskapsskatt betalas första gången vid den
beskattning som skall verkställas för skatteåret 1997.

Denna lag träder i kraft den .

LANDSKAPS LAG

4.

ik.rafttrid~elsen

i
landskap.slagen om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

om ändring av

I enlighet med lagtingets beslut ändras ik:raftträdelsebestämmelsen i landskapslagen
den 19 oktober 1993 om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
(59/93), sådan den lyder i l!andskapslagen den 9 februari 1995 (13/95), som följer:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid den
kommunalbeskattning som skall verkställas för skatteåret 1997.

Denna lag träder i kraft den.

Mariehamn den 9 november 1995

Vice lantråd

Harriet Lindeman

T. f. lagberedningssekreterare

Hans Selander

Bflaga

LANDSKAPSLAG

3.

om ändring av 12 § landskapsskattelagen

I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 1 mom. landskapsskattelagen den 19
oktober 1993 (58/93), sådant det lyder i landskapslagen den 9 februari 1995 (13/95),
som följer:

Gtillande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
lkrafttrlldelsebestl1mmelser
Denna lag träder omedelbart i kraft.
Landskapsskatt betalas första gången vid
den beskattning som skall verkställas för
skatteåret 1996.

12 §

lkrafttrlide"lsebestibnmelser
Denna lag träder omedelbart i kraft.
I.andskapsskatt betalas första gången vid
den beskattning som skall verkställas för
skatte.året 1997.

Denna lag trltder i kraft den .

LANDSKAPSLAG

4.

om ändring av

ikrafttride~mmelsen

i
landskapslagen om ändring av kommunalskatteJagen för landskapet Åland

I enlighet med lagtingt~ts beslut ändras ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen
den 19 oktober 1993 om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

(59/93), sådan den lyder i landskapslagen den 9 februari 1995 (13/95), som följer:

Glillande lydelse
Denna Jag träder i kraft den 1 januari
1994 och tillämpas första gången vid den
kommunalbeskattning som skall verkställas

för skatteåret 1996.

Föreslagen lydelse
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1994 och tillämpas första gången vid den
kommunalbeskattning som skall verkställas
för skatteåret 1997.

Denna lag trMer i kraft den.

