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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE
nr 15/1991-92 med anledning av
landskapsstyrelsens framställning till
landstinget med förslag till landskapslag
angående upphävande av 1Oa §
landskapslagen om naturvård.
Landstinget har den 3 januari 1992 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet, som hört t.f. lagberedningschefon Lars Karlsson, får härmed anföra följande.
I framställningen föreslås att 10a § landskapslagen om naturvård upphävs. Enligt detta
lagrum har kommunerna rätt till ersättning för den minskning av skatteinkomster från
skogsbruket som inrättande av ett naturreservat föranlett.
På grund av de motiveringar som anförs i framställningen har utskottet funnit
lagförslaget motiverat och tillstyrker därför att det antas med en mindre ändring av
teknisk natur.
Utskottet konstaterar samtidigt att de sista ersättningarna till kommunerna enligt det
lagrum som nu föreslås upphävt erlades för skatteåret 1990 ur medel som upptagits i
budgeten för år 1991. I budgeten för 1992 finns inte längre medel för ändamålet.
Utskottet konstaterar vidare att man i riket enligt ett övergångsstadgande i en
motsvarande lagändring kommer att erlägga ersättningar ännu för skatteåret 1991 till alla
berörda kommuner till fullt belopp. Medel för ändamålet erläggs dock ur de anslag som
upptas enligt lagstiftningen om allmän statsandel.
Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen i tilläggsbudget under lämpligt moment
upptar medel så att de kommuner som hittills fått ersättningar enligt den aktuella 10a §
får full ersättning även för skatteåret 1991. Uttalandet i framställningens motiveringar
ger enligt utskottets uppfattning vid handen att detta även är landskapsstyrelsens avsikt.
Ordföranden Sune Eriksson har till betänkandet fogat reservation beträffande
utformningen av betänkandets motivering.
Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå
att Landstinget måtte antaga det i
framställningen ingående lagförslaget i
följande lydelse:

-2Landskapslag
angående upphävande av 10a § landskapslagen om naturvård

(Ingressen lika som i framställningen).

1§
(Lika som i framställningen).

2§
Denna lag träder omedelbart i kraft (uteslutning). Ersättning enligt den genom denna
lag upphävda paragrafen erläggs sista gången till kommunerna för skatteåret 1990.
Mariehamn den 9 januari 1992

På lagutskottets vägnar:

Sune Eriksson
ordförande

Lars Ingmar Johansson
sekreterare

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson,
viceordföranden Sundback samt ledamöterna Isaksson och Christer Jansson.

RESERVATION
Lagutskottets majoritet har beslutat omfatta landskapsstyrelsens framställning nr 161199192 om upphävande av lOa §landskaps/agen om naturvård.
Landskapsstyrelsens framställning innehåller endast förslag om hur kompensationen till
kommuner ftJr frångången skatteinkomst till följd av inrättade naturreservat skall lösas
under lagparagrafens giltighetstid. Utskottsmajoritetens ställningstagande betyder att
frågan lämnas öppen efter det att utbetalning för skatteåret 1991 verkställts.
Undertecknad, som omfattar förslaget att 1Oa § landskapslagen om naturvård upphävs,
har i utskottet föreslagit att i betänkandet skulle intas en skrivning om att
landskapsstyrelsen även efter år 1991 skulle pröva om kommuner till följd av inrättade
naturreservat och därav frångången skogsbeskattning tir berättigade till kompensation för
detta och därvid erhålla bidrag ur till kommunerna utgående prövning underkastade
anslag. Vid en förändring av andelssystemet till kommunerna kunde också kompensation
för sagda ändamål vägas in.
Förslaget innebär att de åländska kommunerna jämställs med kommuner i riket i samma
situation.
Med anledning av ovanstående ariför jag reservation mot utskottets beslut beträffande
betänkandets utformning och föreslår att till betankandet fogas följande:
"Landstinget förutsätter att landskapsstyrelsen efter skatteåret 1991 årligen prövar
huruvida och till vilka kommuner forts att kompensation för bortfall av inkomst från
skogsbeskattningen till följd av inrättade naturreservat skall utgå. I förekommande fall
betalas ersättningen ur det prövning underställda allmänna finansieringsstödet till
kommunerna eller vid av omläggning av landskapsandelssystemet beaktas i kommunerna
tillkommande andelar. "
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Sune Eriksson

