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Detaljmotivering 

1 §Utskottet anser att kommunernas slutgiltiga betalningsskyldighet av rättviseskäl bör 

b,asera sig på beskattningen för skatteåret 1994. Utskottet omfattar således till denna del 

lagmotionens förslag. 

Utskottet har efter omröstning (4-3) omfattat framställningens förslag, att 

betalningsskyldigheten baseras på en uttaxering om 3,5 penni per skatteöre. Beslutet 

har biträtts av ledamöterna Björling, Holmberg och Lund samt ersättaren Christer 

Jansson. 

Ledamoten Harry Eriksson och ersättaren Gunnar Lundberg avstod från att rösta. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 20 december 1993 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet. 

Utskottet har hört kommundirektörerna Kerstin Alm och Per Ekström. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Häggblom, ledamöterna Björling, 

Erland, Holmberg, Harry Eriksson och Sjöstrand samt ersättaren Christer Jansson. 

Ordföranden Häggblom samt ledamöterna Erland och Sjöstrand har fogat skriftlig 

reservation till betänkandet. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Lagtinget måtte omfatta de i 

framställningen ingående andra, 

tredje och fjärde lagförslagen i 

enlighet med finansutskottets 

förslag samt 



att Lagtinget antar det 1 

framställningen ingående första 
lagförslaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om temporär delflnansiering av häls&- och sjukvården i landskapet 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvården 
(60/93), skall under år 1994 kommunerna tillsammans med landskapet svara för att 
hälso- och sjukvård tillhandahålls. Kommunerna fullgör sin uppgift genom att, utöver 
vad som anges i 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården, till landskapet betala 
ett belopp som motsvarar en uttaxering om 3,5 penni per det totala antalet skatteören 
(uteslutning) för skatteåret 1994. Kommunernas betalningsskyldighet fullgörs på 

grundvalen av de skatteörestal som fastställts för skatteåret 1992, dock så att en slutlig 

utjämning skall ske på grundval av skatteörestalen för skatteåret 1994 efter att dessa 

fastställts. 

2-3 §§ 

(Lika som i finansutskottets betänkande). 

4 § 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 21 december 1993 

Ordförande 

Sekreterare 

Bert Häggblom 

Pehr Karlström 



RESERVATION 

Undertecknade reserverar sig mot stora utskottets beslut att 
från kommunerna uttaxera 3,5 penni per skatteöre för 
delfinansiering av hälso- och sjukvården i landskapet. 
Vi anser att uttaxeringen borde sänkas för att bättre motsvara 
kommunernas f inansieringsåtagande och mot bakgrund av att 
landskapet kan förväntas erhålla betydande belopp i 

mervärdesskatteåterbäring inom hälso- och sjukvården. 
Vi förutsätter att skatteåterbäringen kommer kommunerna 
tillgodo, men eftersom det blir fråga om ett 
utjämningsförfarande i efterhand, där kommunerna ensidigt 
skall stå för ett överstort förskott till landskapet, är det 
ett starkt motiv för att sänka uttaxeringen. 
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