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Allmän motivering 
 

Se bilaga. 

 

Detaljmotivering 
 

1. LL om landskapsandelar till kommunerna 
 

1 kap. Allmänna bestämmelser 
 

1 § Tillämpningsområde. Det grundläggande syftet med den föreslagna la-

gen är liksom med det nu gällande landskapsandelssystemet att reglera 

landskapets deltagande i finansieringen av kommunernas lagstadgade upp-

gifter. Det sker huvudsakligen genom landskapsandelarna för driftskostna-

derna och kompletteringen av skatteinkomsterna, men också genom det 

stöd för anläggningsprojekt i ytterskärgården som enligt förslaget kan be-

viljas. 

 Förutom finansieringen av kommunernas lagstadgade verksamhet inne-

håller lagen även en möjlighet att beviljas stöd för att underlätta samarbete. 

 

2 § Definitioner. I paragrafen definieras vissa centrala begrepp som före-

kommer i den föreslagna lagen. 

 Med landskapsandelsuppgifter avses den verksamhet som kommunerna 

åläggs med stöd av lag och som enligt lag berättigar till landskapsandel. 

Enligt den föreslagna lagstiftningen omfattas socialvården, grundskolan in-

klusive träningsundervisningen, medborgarinstitutet och kulturverksamhet-

en av definitionen. I den lagstiftning som reglerar denna verksamhet (speci-

allagstiftningen) anges också att kommunerna har rätt till landskapsandel.  

 Förutom den verksamhet som hör till landskapsandelsuppgifterna har 

kommunerna också lagstadgade uppgifter på andra områden. Även på dessa 

områden har det funnits en koppling till rätten till landskapsandel, även om 

den inte varit lika direkt som när det gäller de ovan nämnda områdena. Re-

dan i slutet av 1980-talet sammanfördes landskapsandelarna för följande 

verksamhetsområden till den allmänna landskapsandelen: 

 1) lantbruks- och skogsnämndens verksamhet, 

 2) byggnadsrådgivning, byggnadstillsyn samt mätning och kartläggning 

i samband med byggnadsplanering, 

 3) brand- och räddningsväsendet, 

 4) underhållskostnader för gator samt 

 5) regionplanering. 

 Även om dessa verksamheter historiskt har betraktats som landskapsan-

delsuppgifter har de över tid förlorat den uttryckliga kopplingen till land-

skapsandelssystemet. Sedan den stora reformen av landskapsandelssyste-

met i början av 1990-talet har den allmänna landskapsandelen förlorat i be-

tydelse, och efter den senaste reformen 2008 får inte längre alla kommuner 

allmän landskapsandel. När landskapsandelssystemet nu renodlas försvin-

ner den allmänna landskapsandelen helt. Samtidigt tas också kopplingen 

mellan systemet och dessa uppgifter bort där den fortfarande finns kvar i 

lagstiftningen. De lagstadgade uppgifter kommunerna har kvar på dessa 

områden kan finansieras på annat sätt, vilket de alltså redan i de flesta fall 

gör. 

 Begreppet normkostnad är ett begrepp som inte finns i den nu gällande 

lagstiftningen. Med normkostnaden avses den kalkylerade kostnad som ut-

gör grund för beräkning av landskapsandelen. Basbeloppet motsvarar 

normkostnaden för en person och är således en kalkylerad kostnad per in-

vånare som används som grund för beräkning av kommunens totala norm-
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kostnad på de olika verksamhetsområdena. Begreppet basbelopp har 

samma betydelse i denna lag som i den nu gällande lagstiftningen. 

 Definitionen av nettodriftskostnader föreslås vara densamma som an-

vänds inom statistiken. Begreppet används i den föreslagna lagen när det 

gäller utjämningen av landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten 

och uppföljningen av normkostnaderna vart fjärde år. Definitionen är inte 

avsedd att skilja sig från den som hittills har tillämpats. 

 Enligt förslaget ska begreppet finansår användas för det kalenderår som 

landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna bestäms för. Det 

motsvaras av begreppen verksamhetsår och finansår enligt gällande lag-

stiftning. För att göra lagstiftningen mer enhetlig används enbart ett be-

grepp. 

 Definitionen av skärgårdskommuner och ytterskärgården är densamma 

som finns i utredningen med förslag till nytt landskapsandelssystem. 

 

3 § Mottagare. Utgångspunkten i förslaget är att den enskilda kommunen 

också är mottagare av landskapsandelar, komplettering av skatteinkomster-

na och övriga stöd enligt lagen. När det gäller den föreslagna landskapsan-

delen för den samordnade socialtjänsten är dock avsikten att den ska betalas 

direkt till huvudmannen för den samordnade socialtjänsten, trots att den be-

räknas enskilt för varje kommun. Även landskapsandelen för medborgarin-

stitut betalas till huvudmannen och inte till den enskilda kommunen. Den 

föreslagna formuleringen innebär att om inget anges särskilt är det kommu-

nen som är mottagare. 

 

2 kap. Landskapsandel för driftskostnaderna på socialvårdsområdet 
 

4 § Normkostnad för socialvårdsområdet. För att beräkna normkostnaden 

för socialvården indelas kommunens invånare i åldersgrupperna 0–6 år, 7–

64 år, 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre. Det är för övrigt samma ål-

dersgrupper som tillämpas som grund för landskapsandelen för socialvår-

den enligt det gällande landskapsandelssystemet. 

 Liksom enligt nuvarande system fastställs årligen ett basbelopp för varje 

åldersgrupp. För 2018 kommer basbeloppen att fastställas på basen av de 

faktiska nettodriftskostnaderna 2015, i fortsättningen fastställs basbeloppen 

genom indexjustering på samma sätt som enligt den nu gällande lagstift-

ningen.  

 Normkostnaden beräknas genom att basbeloppet för varje åldersgrupp 

multipliceras med antalet invånare i respektive åldersgrupp. Det samman-

lagda beloppet för åldersgrupperna 0–6 år respektive 65–74 år, 75–84 år 

samt 85 år och äldre blir kommunens normkostnad för socialvården medan 

beloppet för åldersgruppen 7–64 år blir kommunens normkostnad för den 

samordnade socialtjänsten. Att normkostnaden på socialvårdsområdet delas 

upp i två olika delar sammanhänger med landskapslagen (2016:2) om en 

kommunalt samordnad socialtjänst lagstiftningen om en kommunalt sam-

ordnad socialtjänst (KST). Utgångspunkten i KST-lagstiftningen är att en 

särskild landskapsandel ska fastställas för den verksamhet som avses i 

landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst. Det här 

beaktas i förslaget trots att samordningen av socialtjänsten ännu inte har 

förverkligats, med hänvisning till att detta förslag innehåller bestämmelser 

om utjämning av denna landskapsandel mellan kommunerna. 

 

5 § Landskapsandel för socialvården. I paragrafen anges landskapsandelen 

för socialvården, det vill säga landskapets andel av den normkostnad som 

beräknats enligt 3 §. Med socialvård avses här barn- och äldreomsorgen. 

Gränsdragningen följer av landskapslagen om en kommunalt samordnad 

socialtjänst. Enligt förslaget ska landskapsandelen för socialvården vara 
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14 % av normkostnaden. Till skillnad från det nu gällande systemet gäller 

samma procentsats för alla kommuner eftersom bosättningsstrukturgruppe-

ringen föreslås bli slopad. 

 I paragrafens 2 mom. finns bestämmelser om skärgårdstillägg. Med 

hänvisning till skärgårdskommunernas strukturella utmaningar föreslås att 

landskapsandelen för socialvården ska vara högre för dessa kommuner. 

Kommuner som definieras som skärgårdskommuner beviljas ett tillägg till 

landskapsandelen på 15 % av normkostnaden, den totala landskapsandelen 

blir därmed 29 % av normkostnaden. För kommuner som hör till ytterskär-

gården föreslås ytterligare ett tillägg på 5 %. Dessa kommuner (Brändö, 

Kumlinge, Kökar och Sottunga) får alltså en landskapsandel som utgör 

34 % av normkostnaden för socialvården. 

 

6 § Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten. Landskapsandelen 

för den samordnade socialtjänsten bestäms först på samma sätt som land-

skapsandelen för socialvården, det vill säga den utgör 14 % av normkost-

naden för den samordnade socialtjänsten. Några tillägg för skärgårdskom-

munerna föreslås inte här, i stället föreslås att landskapsandelen ska utjäm-

nas enligt bestämmelserna i 7 §. 

 

7 § Utjämning av landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten. 

Enligt förslaget ska landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten ut-

jämnas på basen av kommunens andel av det totala antalet invånare i ål-

dersgruppen 7–64 år. Utjämningen sker efter att landskapsandelarna har be-

räknats för varje enskild kommun enligt 6 § 1 mom. Att det är frågan om en 

utjämning betyder att det sammanlagda beloppet av kommunernas land-

skapsandelar inte påverkas, enbart fördelningen mellan kommunerna. 

 Utjämningen sker på basen av en jämförelse mellan å ena sidan kom-

munens egenandel och å andra sidan kommunens normandel. Egenandelen 

utgörs av det belopp som blir kvar av kommunens nettodriftskostnader för 

den samordnade socialtjänsten efter att den landskapsandel som fastställts 

enligt 6 § 1 mom. har dragits bort. Eftersom utjämningen sker när land-

skapsandelarna fastställs, det vill säga på förhand, används de uppgifter 

som nettodriftskostnaderna som då finns tillgängliga. Det betyder att när ut-

jämningen för finansåret 2018 beräknas ligger nettodriftskostnaderna från 

2016 till grund för beräkningen. 

 Hur kostnaderna för den samordnade socialtjänsten fördelas mellan 

kommunerna har i det här sammanhanget ingen betydelse. Det som utgör 

grund för utjämningen är de driftskostnader kommunen har för den sam-

ordnade socialtjänsten oberoende av om de är de faktiska nettodriftskostna-

derna eller har fördelats enligt nyckelmodellen eller någon annan modell 

som kommunerna har kommit överens om. Innan samordningen av social-

tjänsten har förverkligats beaktas kommunens faktiska nettodriftskostnader 

för verksamheten på de områden som enligt landskapslagen om en kom-

munalt samordnad socialtjänst ska samordnas.  

 Kommunens normandel beräknas genom att det belopp som blir kvar av 

de totala nettodriftskostnaderna för den samordnade socialtjänsten efter att 

det totala beloppet av alla kommuners landskapsandelar fördelas mellan 

kommunerna i förhållande till antalet invånare i åldersgruppen 7–64 år som 

är bosatta i kommunen. Kommunens normandel motsvarar således en lika 

stor andel av de kvarvarande nettodriftskostnaderna som kommunens andel 

av invånarna i åldersgruppen.  

 Utjämningen sker genom att ett utjämningsbelopp antingen läggs till el-

ler dras ifrån den landskapsandel som fastställts enligt 6 § 1 mom. För en 

kommun vars normandel understiger egenandelen läggs utjämningsbelop-

pet till landskapsandelen och för en kommun vars egenandel understiger 

normandelen dras det ifrån landskapsandelen. Utjämningsbeloppets storlek 
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bestäms i båda fall som 65 % av skillnaden mellan normandelen och egen-

andelen. Syftet med att ha ett utjämningsbelopp som inte motsvarar hela 

skillnaden mellan normandelen och egenandelen är att skapa ett utrymme 

för kostnadseffektivitet. 

 

8 § Mottagare av landskapsandel för den samordnade socialtjänsten. 

Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten ska betalas direkt till 

huvudmannen för den samordnade socialtjänsten. Förslaget följer därige-

nom avsikten med KST-lagstiftningen. Detta innebär alltså att en land-

skapsandel beräknas för varje enskild kommun, varefter de slås ihop och 

överförs direkt till huvudmannen. Orsaken till att landskapsandelen ändå 

beräknas för den enskilda kommunen är att beloppet påverkar den andel av 

kostnaderna för den samordnade socialtjänsten som kommunen ska betala. 

 KST-lagstiftningen ger under vissa förutsättningar utrymme för fler än 

ett socialvårdsområde i landskapet. I det här sammanhanget spelar det inte 

någon roll om det finns en eller fler huvudmän, kommunens landskapsan-

del går till huvudmannen för den samordnade socialtjänst i det socialvårds-

område som kommunen hör till. Innan samordningen av socialtjänsten har 

förverkligats betalas även denna landskapsandel till den enskilda kommu-

nen. En bestämmelse om det intas i ikraftträdelsebestämmelsen. 

 

3 kap. Landskapsandel för driftskostnaderna för grundskolan 
 

9 § Normkostnad för grundskolan. Normkostnaden för grundskolan baseras 

på elevunderlaget i kommunen, det vill säga antalet invånare i åldern 6–15 

år vid ingången av det kalenderår som föregår finansåret. Till den här delen 

är grunden densamma som enligt den nu gällande lagstiftningen. 

 Generellt sett minskar den genomsnittliga kostnaden per elev om elev-

underlaget är högre. I syfte att ge kommuner med lågt elevunderlag en för-

hållandevis högre landskapsandel föreslås därför en intervallmodell för be-

räkning av normkostnaden. Den föreslagna intervallmodellen innebär också 

att landskapsandelen höjs om elevunderlaget ökar. 

 För att beräkna normkostnaden delas elevunderlaget upp i följande in-

tervall: 1–40 personer, 41–60 personer, 61–80 personer, 81–100 personer, 

101–150 personer samt 151 eller fler personer. För varje intervall fastställs 

ett basbelopp, så att basbeloppet för det första intervallet är högst och bas-

beloppet för det sista intervallet lägst. Antalet invånare i varje intervall 

multipliceras med basbeloppet för det aktuella intervallet. En kommun som 

har 75 invånare i åldern 6–15 år kommer således att ha 40 personer i det 

första intervallet, 20 personer i det andra och 15 i det tredje intervallet. 

Kommunens normkostnad för grundskolan beräknas enligt följande formel: 

 

 

Ju större elevunderlag kommunen har desto fler intervall delas personerna 

upp i och desto högre blir kommunens normkostnad. Även om basbeloppet 

är lägre för följande intervall leder ändå ett ökat elevunderlag till att norm-

kostnaden höjs. 

 

10 § Landskapsandel för grundskolan. Enligt förslaget ska landskapsande-

len för grundskolan vara 20 % av normkostnaden. Till skillnad från det nu 

 
A = 40 * B1 + 20 * B2 + 15 * B3 

 
A – normkostnaden för grundskolan 
B1 – basbeloppet för intervall 1 
B2 – basbeloppet för intervall 2 
B3 – basbeloppet för intervall 3 
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gällande systemet gäller samma procentsats för alla kommuner eftersom 

bosättningsstrukturgrupperingen föreslås bli slopad. 

 I paragrafens 2 mom. finns bestämmelser om skärgårdstillägg. Förutom 

att skärgårdskommunernas högre kostnader per elev till följd av ett lägre 

elevunderlag beaktas i intervallfördelningen, föreslås ett skärgårdstillägg på 

motsvarande sätt som på socialvårdsområdet. Kommuner som definieras 

som skärgårdskommuner beviljas ett tillägg till landskapsandelen på 14 % 

av normkostnaden. Därmed blir alltså landskapsandelen 34 % av norm-

kostnaden. För kommuner som hör till ytterskärgården föreslås ett ytterli-

gare tillägg på 5 % av normkostnaden. Dessa kommuner (Brändö, Kum-

linge, Kökar och Sottunga) får således en landskapsandel som utgör 39 % 

av normkostnaden för grundskolan. 

 

11 § Landskapsandel för träningsundervisningen. Liksom enligt den nu 

gällande lagstiftningen föreslås en särskild landskapsandel för träningsun-

dervisningen. Med träningsundervisning avses sådan undervisning som av-

ses i 21 § 3 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland.  

 Landskapsandelen för träningsundervisningen bestäms utgående från 

kommunens normkostnad, som beräknas på basen av ett basbelopp och an-

talet elever i träningsundervisning. I det här fallet fastställs antalet elever 

vid ingången av höstterminen året före finansåret. För att kompensera 

kommunen för de högre kostnader som förorsakas av träningsundervis-

ningen motsvaras landskapsandelen av hela normkostnaden för träningsun-

dervisningen. Syftet med detta är att det inte ska påverka kommunen eko-

nomiskt om en elev har behov av träningsundervisning. Samma princip till-

lämpas också enligt gällande lagstiftning. Materiellt sett motsvarar den fö-

reslagna landskapsandelen för träningsundervisningen den särskilda land-

skapsandelen för träningsundervisningen i den nu gällande lagstiftningen. 

 I paragrafen 3 mom. anges att elevantalet fastställs vid inledningen av 

höstterminen året före finansåret. Därmed beräknas landskapsandelen för 

träningsundervisningen finansåret 2018 utgående från elevantalet när höst-

terminen 2017 inleds. Om elevantalet förändras under finansåret ska land-

skapsandelen justeras i förhållande till förändringen av kommunens norm-

kostnad. Det innebär att när en elev byter hemkommun under finansåret ju-

steras landskapsandelen när kostnadsansvaret för eleven flyttas över till den 

nya hemkommunen. Kommunens kostnadsansvar i det här sammanhanget 

regleras i 48 § grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland, enligt vil-

ken elevens hemkommun fastställs vid ingången av varje termin. Det bety-

der således att för en elev i träningsundervisning som flyttar till en annan 

kommun i februari 2018 flyttas kostnadsansvaret till den nya hemkommu-

nen från och med höstterminen 2018. Landskapsandelen för träningsunder-

visningen justeras då också från och med höstterminen. 

 

4 kap. Landskapsandel för driftskostnaderna för medborgarinstitut 

och kulturverksamhet 
 

12 § Normkostnad för medborgarinstitut. Enligt nu gällande lagstiftning 

beräknas landskapsandelen för medborgarinstitutet på basen av antalet 

undervisningstimmar. För att göra systemet mer enhetligt föreslås här att 

normkostnaden som utgör grund för landskapsandelen istället ska beräknas 

med kommunens invånarantal som grund även när det gäller medborgarin-

stitutets verksamhet. 

 

13 § Landskapsandel för medborgarinstitut. Enligt förslaget ska landskaps-

andelen vara 10 % av normkostnaden, och liksom enligt gällande lagstift-

ning är det huvudmannen för medborgarinstitutet som är mottagare av 

landskapsandelen. 
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14 § Normkostnad för kulturverksamhet. Normkostnaden för kulturverk-

samheten beräknas på basen av kommunens invånarantal. Definitionen av 

kulturverksamhet är densamma som enligt nu gällande lagstiftning. Det 

som avses är verksamhet som regleras i landskapslagen (1997:82) om all-

männa bibliotek, landskapslagen (1983:39) om kulturell verksamhet, land-

skapslagen (1987:86) om ungdomsarbete samt idrottslagen (1983:42) för 

landskapet Åland. 

 

15 § Landskapsandel för kulturverksamhet. Enligt förslaget ska landskaps-

andelen för kulturverksamheten vara 10 % av normkostnaden. 

 

5 kap. Justering och uppföljning  
 

16 § Fastställelse av basbelopp. Basbeloppen utgör grund för beräkningen 

av den normkostnad som landskapsandelarna för driftskostnaderna baseras 

på. Basbeloppen fastställs årsvis för följande finansår. Vid fastställelsen ju-

steras det innevarande finansårets basbelopp med förändringen i kostnads-

nivån det år fastställelsen sker. Vid fastställelsen beaktas också de beräk-

nade förändringarna i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifter-

na som skett under finansåret. Landskapsregeringen fattar beslut om bas-

beloppen senast den 15 oktober varje år. Förfarandet motsvarar i sak den nu 

gällande lagstiftningen. 

 

17 § Förändring i kostnadsnivån och landskapsandelsuppgifterna. I para-

grafen specificeras grunderna för fastställelsen av basbeloppen enligt 16 §. 

Dess innehåll motsvarar nu gällande lagstiftning. Prisindex för den kom-

munala basservicen på Åland beräknas av Ålands statistik- och utrednings-

byrå (ÅSUB) och har tillämpats vid fastställelse av basbeloppen sedan re-

formen av landskapsandelssystemet 2008. 

 Även när det gäller förändringar i omfattningen och arten av landskaps-

andelsuppgifterna motsvarar bestämmelsens materiella innerhåll den nu 

gällande lagstiftningen. Socialplanen nämns inte särskilt här men är att be-

trakta som en sådan föreskrift som avses i paragrafen. Begreppet land-

skapsandelsuppgifter definieras i den föreslagna 2 § som ”uppgifter som 

åläggs en kommun med stöd av lag och som enligt lag berättigar till land-

skapsandel”. 

 

18 § Justering av basbeloppen under finansåret. På samma sätt som enligt 

gällande lagstiftning justeras basbeloppen under finansåret om kostnadsni-

vån förändras med mer än fem procent. Justeringen görs i förhållande till 

den förändring i kostnadsnivån som överstiger fem procent, det vill säga att 

om nivån stiger med sex procent justeras basbeloppen upp med en procent. 

Justeringen görs senast den 15 oktober, vilket innebär att det i praktiken 

sker samtidigt som basbeloppen för nästa finansår fastställs. De sistnämnda 

indexjusteras då enligt den föreslagna 16 § 1 punkten med hela förändring-

en i kostnadsnivån, det vill säga sex procent i det angivna exemplet. 

 

19 § Uppföljning av normkostnaderna. Enligt den föreslagna paragrafen 

ska normkostnaderna följas upp genom en grundligare utredning vart fjärde 

år. Innehållet i paragrafen kan delvis sägas motsvara den gällande lagstift-

ningens bestämmelser om bibehållande av kostnadsfördelningen. Formule-

ringen har dock ändrats för att förtydliga både syftet med uppföljningen och 

genomförandet av den. Det grundläggande syftet med uppföljningen är att 

förändringar i de faktiska nettodriftskostnaderna ska återspeglas i de kalky-

lerade kostnader (normkostnader) som utgör grund för landskapsandelarna. 

Uppföljningen görs för landskapet som helhet, syftet är alltså inte att de en-
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skilda kommunernas verkliga nettodriftskostnader motsvaras av normkost-

naden. Resultatet av uppföljningen påverkar basbeloppen, däremot påver-

kas inte landskapsandelsprocenterna som är de faktorer som egentligen styr 

kostnadsfördelningen. 

 I praktiken innebär uppföljningen av normkostnaderna att nya basbelopp 

beräknas utgående från de faktiska nettodriftskostnaderna två år före upp-

följningsåret. Vid beräkningen beaktas inte de enskilda kommunernas kost-

nader särskilt, utan uppföljningen sker utifrån kommunernas sammanlagda 

normkostnader i förhållande till de sammanlagda nettodriftskostnaderna på 

respektive verksamhetsområde. 

 Om uppföljningen visar att normkostnaden för ett verksamhetsområde 

skiljer sig från de faktiska nettodriftskostnaderna ska basbeloppet för områ-

det justeras så att nivån blir densamma. Det justerade basbeloppet ska se-

dan användas som grund för fastställelse av basbeloppet för nästa finansår. 

Det här betyder alltså att den första fyraårsuppföljningen kommer att ge-

nomföras 2021. Normkostnaden för vartdera verksamhetsområdet utreds 

genom att nya basbelopp beräknas utgående från 2019 års nettodriftskost-

nader enligt ekonomi- och verksamhetsstatistiken. Om de nya beräknade 

basbeloppen skiljer sig från de basbelopp som har fastställts för finansåret 

2021, ska de nya basbeloppen användas som grund för fastställelse av bas-

beloppen för finansåret 2022. 

 Syftet med uppföljningen av normkostnaderna är således att de på land-

skapsnivå ska följa de faktiska nettodriftskostnaderna. När landskapsan-

delsuppgifterna ändras under perioden mellan uppföljningarna så att kom-

munernas kostnader ökar eller minskar, beaktas den beräknade förändring-

en vid den årliga justeringen av basbeloppen. Det ger nödvändigtvis inte 

den verkliga bilden av förändringen och de effekter den kan ha på kommu-

nernas kostnader. Vid fyraårsuppföljningen däremot synliggörs de verkliga 

förändringarna av nettodriftskostnaderna och läggs till grund för normkost-

naderna och därmed landskapsandelarna. 

 Samtidigt sker också fyraårsuppföljningen med en viss fördröjning ef-

tersom den grundar sig på två år gamla uppgifter om nettodriftskostnader-

na. Under tiden fram till uppföljningsåret kan förändringar ha skett i land-

skapsandelsuppgifterna, som påverkar kommunernas nettodriftskostnader 

men som på grund av eftersläpningen inte syns i uppgiftsunderlaget. Med 

hänvisning till detta föreslås att uppföljningen ska göras i samråd mellan 

landskapsregeringen och kommunerna. I detta samråd är en av uppgifterna 

att värdera de förändringar som kan ha skett året före eller under uppfölj-

ningsåret. Avsikten är att uppföljningen i grunden ska ske genom ett rent 

matematisk förfarande, men på grund av eftersläpningen ska det ändå vara 

möjligt att beakta andra faktorer. 

 

20 § Kostnader som beaktas vid uppföljningen. Enligt förslaget ska upp-

följningen av normkostnaderna vart fjärde år gälla socialvården, den sam-

ordnade socialtjänsten, grundskolan och träningsundervisningen. Den gäller 

således inte alla verksamhetsområden. Normkostnaderna för medborgarin-

stitut och kulturverksamhet omfattas inte av uppföljningen. Orsaken till det 

är att normkostnaden på dessa områden inte har samma direkta koppling till 

de faktiska nettodriftskostnaderna som normkostnaderna på socialvårdsom-

rådet och inom grundskolan. Även om alla landskapsandelsuppgifter är 

lagstadgade finns en skillnad mellan de stora uppgiftsområdena socialvår-

den och grundskolan å den ena sidan och medborgarinstitut och kulturverk-

samhet å den andra. När det gäller de sistnämnda områdena är verksamhet-

en inte lika strikt reglerad, det ansvar som läggs på kommunerna är inte lika 

explicit och de har därför en större valfrihet när det gäller omfattningen av 

verksamheten. När det gäller socialvården och grundskolan däremot är 
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kommunernas ansvar för verksamheten tydligare och de lagstadgade upp-

gifterna omfattande och betydligt mer lagbundna. 

 Begreppet nettodriftskostnader definieras i den föreslagna 2 § som 

driftskostnaderna efter att driftsintäkterna beaktats. Definitionen motsvarar 

den vedertagna betydelsen av begreppet inom den officiella ekonomi-

statistiken. 

 I paragrafens 2 mom. anges i förtydligande syfte vissa kostnader som 

inte omfattas av begreppet nettodriftskostnader och som således inte ska 

beaktas vid uppföljningen. 

 

21 § Justering av basbeloppen vid uppföljningen. I paragrafen beskrivs hur 

basbeloppen för socialvården, den samordnade socialtjänsten, grundskolan 

och träningsundervisningen beräknas vid fyraårsjusteringen. Eftersom bas-

beloppen beräknas med uppgifter om nettodriftskostnaderna två år tidigare 

som grund, ska de indexjusteras enligt prisindex för den kommunala bass-

servicen på Åland. Det innebär att vid den första fyraårsuppföljningen 

2021, som sker på basen av 2019 år nettodriftskostnader, ska de beräknade 

basbeloppen först indexjusteras till 2020 års nivå och sedan till 2021 års 

nivå. Därefter jämförs beloppen med de basbelopp som tillämpats vid be-

räkningen av normkostnaderna som ligger till grund för landskapsandelarna 

för finansåret 2021. Den slutliga justeringen av de nya basbeloppen till 

2022 års nivå är däremot inte en del av uppföljningen utan en sedvanlig ju-

stering av basbeloppen som följer av 16 §. 

 

6 kap. Komplettering av skatteinkomsterna och samarbetsstöd 
 

22 § Komplettering av skatteinkomsterna. För att utjämna skillnader i skat-

tekraft mellan kommunerna föreslås att kommunerna ska ha rätt till kom-

plettering av skatteinkomsterna. Förslaget motsvarar i viss mån den kom-

plettering av skatteinkomsterna som tillämpas enligt den nu gällande lag-

stiftningen. Liksom enligt den gällande lagstiftningen har kompletteringen 

av skatteinkomsterna sin grund i en jämförelse mellan kommunens skatte-

kraft i medeltal över en bestämd tidsperiod å ena sidan och motsvarande 

medeltal för hela landskapet å den andra. I förslaget uttrycks kommunens 

skattekraft i medeltal genom kommunens kompletteringstal och alla kom-

muners sammanlagda skattekraft i medeltal uttrycks genom komplette-

ringsgränsen. Det sistnämnda begreppet har sin motsvarighet i den gäl-

lande lagstiftningen, medan kommunens kompletteringstal är ett nytt be-

grepp som främst föreslås för att förenkla lagstiftningsspråket. 

 I paragrafens 2 mom. anges hur kommunens skattekraft beräknas. Skat-

tekraft är ett vedertaget begrepp för beskattningsbar inkomst per invånare 

och kräver i sig ingen definition. Definitionen har här till syfte att klargöra 

vilka inkomster som ligger till grund för kommunens skattekraft och hur de 

beaktas vid beräkningen av kompletteringen av skatteinkomsterna. Begrep-

pet beskattningsbar inkomst har i det här sammanhanget inte exakt samma 

betydelse som den definition som ingår i inkomstskattelagen (FFS 

1535/1992), däremot är betydelsen densamma som tillämpats sedan be-

greppet infördes i lagstiftningen om landskapsandelar 1999. 

 Utgångspunkten för beräkningen av skattekraften är kommunens in-

komster från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen, sådana de re-

dovisas till kommunen i samband med debiteringsredovisningen. Genom 

att använda uppgifter ur debiteringsstatistiken som grund beaktas skatten 

efter att alla avdrag har gjorts, även de som dras från skatten. Det är för öv-

rigt samma uppgifter som ligger till grund för kompletteringen av skattein-

komsterna enligt nu gällande lagstiftning.  

 Den beskattningsbara inkomsten per invånare (skattekraften) beräknas 

på basen av kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomstbeskattning-
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en och skatteinkomsterna från samfundsbeskattningen. De omvandlas till 

en kalkylerad beskattningsbar inkomst med hjälp av kommunens skattesats 

och den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i landskapet. 

Den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i landskapet be-

räknas varje år av ÅSUB genom viktning med den beskattningsbara in-

komsten. 

 Skattekraften beräknas skatteårsvis. En kommuns skattekraft skatteåret 

2015 beräknas således enligt följande formel: 

 

 

 Därefter beräknas kommunens kompletteringstal som skattekraften i 

medeltal under de fem senast slutförda kommunalbeskattningarna. Beskatt-

ningen slutförs i regel i slutet av oktober året efter skatteåret. Det innebär 

att skattekraften för skatteåren 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 ligger till 

grund för beräkningen av kommunens kompletteringstal för 2018. Kom-

pletteringstalet beräknas genom att skattekraften för de fem åren summeras 

och därefter divideras med antalet år, det vill säga fem. Beräkningen kan 

åskådliggöras med följande formel: 

 

 

 

23 § Kompletteringsgränsen. Kompletteringsgränsen bestäms genom att 

beräkna skattekraften i medeltal under de fem senast slutförda kommunal-

beskattningarna för landskapet som helhet. I princip beräknas den på 

samma sätt som den enskilda kommunens kompletteringstal, förutom att 

grunden utgörs av alla kommuners sammanlagda inkomster från förvärv-

sinkomst- och samfundsbeskattningen samt landskapets invånarantal. För 

att höja kompletteringsgränsen multipliceras dessutom medeltalet av de 

fem skatteåren med en uppräkningsfaktor. Syftet med uppräkningsfaktorn 

är att höja nivån på kompletteringen av skatteinkomsterna och därmed öka 

dess betydelse inom landskapsandelssystemet, vilket är en av grundtankar-

na med det nya systemet. Kompletteringsgränsen för finansåret 2018 be-

räknas således enligt följande formel: 

 

 
A = (B / C + D / E) / F 

 
A – kommunens skattekraft skatteåret 2015 
B – kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomstbe-
skattningen 2015 enligt debiteringsstatistiken 
C – kommunens inkomstskattesats 2015 
D – kommunens skatteinkomster från samfundsbeskatt-
ningen 2015 enligt debiteringsstatistiken 
E – den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommuner-
na i landskapet 2015 
F – antalet invånare i kommunen 1.1.2015 
 

 

 
G = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) / 5 

 
G – kommunens kompletteringstal finansåret 2018 
A1 – kommunens skattekraft skatteåret 2012 
A2 – kommunens skattekraft skatteåret 2013 
A3 – kommunens skattekraft skatteåret 2014 
A4 – kommunens skattekraft skatteåret 2015 
A5 – kommunens skattekraft skatteåret 2016 
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 Enligt förslaget ska kompletteringsgränsen ligga på en nivå som gör att 

kompletteringsandelen är mellan 33 och 50 % av landskapsandelssystemets 

totalvolym. Till totalvolymen räknas i det här sammanhanget totalbeloppet 

för den komplettering av skatteinkomsterna som beviljas kommunerna till-

sammans med det sammanlagda beloppet av landskapsandelarna för drifts-

kostnader för ett finansår. Således beaktas inte stöd för anläggningsprojekt 

eller samarbetsstöd som beviljas enligt denna lag. Avsikten är att komplet-

teringsandelen ska tillåtas fluktuera inom de givna gränserna. Om det visar 

sig att andelen skulle hamna utanför de givna gränserna ska uppräknings-

faktorn justeras på det sätt som anges i 25 §. 

 I paragrafens 3 mom. anges uppräkningsfaktorns värde, enligt förslaget 

är det 1,16. Det föreslagna värdet har valts utgående från att beräkningar 

för finansåren 2016 och 2017 visar att kompletteringsandelen skulle ligga 

på 42 %. Det innebär att kompletteringsandelen skulle befinna sig ungefär i 

mitten av spannet mellan 33 och 50 % när den föreslagna lagstiftningen 

börjar tillämpas.  

 

24 § Kompletteringsbeloppet. Kompletteringsbeloppet är det belopp kom-

munen slutligen beviljas som komplettering av skatteinkomsterna. Förenk-

lat uttryckt beräknas kompletteringsbeloppet på basen av en jämförelse 

mellan å ena sidan kommunens skattekraft och å andra sidan hela landskap-

ets skattekraft i medeltal över fem år. Skillnaden i skattekraft multipliceras 

med antingen kommunens inkomstskattesats eller den genomsnittliga in-

komstskattesatsen för kommunerna i landskapet beroende på vilken av 

skattesatserna som är lägst. Resultatet av beräkningen multipliceras därefter 

med antalet invånare i kommunen och det belopp som kommunen slutligen 

får utgör 90 % av det beloppet. Beräkningen av kompletteringsbeloppet kan 

åskådliggöras med följande formel: 

 

 

25 § Justering av uppräkningsfaktorn. I paragrafen anges hur uppräknings-

faktorn justeras. Justeringen är avsedd att göras av landskapsregeringen och 

är strikt reglerad så att det inte ska finnas något prövningsutrymme. Juste-

ringen av uppräkningsfaktornska således ske genom en rent matematisk be-

räkning som följer direkt av lagen. 

 
K = (H – F) * C * L * 0,90 

 
K – kommunens kompletteringsbelopp finansåret 2018 
F – kommunens kompletteringstal finansåret 2018 
H – kompletteringsgränsen finansåret 2018 
C – kommunens inkomstskattesats 2018 
L – kommunens invånarantal den 1.1.2017 
 
Om kommunens inkomstskattesats (C) är högre än den ge-
nomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i land-
skapet (E) används den sistnämnda i stället vid beräkningen. 

 

 
H = ((I1 + I2 + I3 + I4 + I5) / 5) * J 

 
H – kompletteringsgränsen finansåret 2018 
I1 – landskapets skattekraft skatteåret 2012 
I2 – landskapets skattekraft skatteåret 2013 
I3 – landskapets skattekraft skatteåret 2014 
I4 – landskapets skattekraft skatteåret 2015 
I5 – landskapets skattekraft skatteåret 2016 
J – uppräkningsfaktor 
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 Enligt förslagets 23 § ska kompletteringens andel utgöra 33–50 % av 

landskapsandelssystemets totalvolym. I samband med att komplettering av 

skatteinkomsterna till kommunerna fastställs ska också kompletteringsand-

elen beräknas. Beräkningen görs enligt följande formel: 

 

 

Om det vid denna beräkning visar sig att kompletteringsandelen (M) är 

mindre än 33 % ska uppräkningsfaktorn höjas så att andelen blir 33 % eller 

högre. Den ska inte höjas mer än till det närmaste värde som är nödvändigt 

för att kompletteringsandelen ska nå upp till minst 33 %. Som ett exempel 

kan man för ett år anta att en uppräkningsfaktor med värdet 1,16 skulle ge 

en kompletteringsandel som är 32,5 %. Faktorn ska då höjas, i nedanstå-

ende tabell visas olika hypotetiska alternativ: 

 
Uppräkningsfaktor Kompletteringsandel 

1,16 32,50 % 

1,17 32,85 % 

1,18 34,15 % 

1,19 34,50 % 

 

I detta exempel skulle uppräkningsfaktorn höjas till 1,18 eftersom en höj-

ning till 1,17 inte är tillräcklig och 1,19 inte är det närmaste värdet. På mot-

svarande sätt ska uppräkningsfaktorn sänkas om kompletteringsandelen är 

större än 50 %. 

 Vid justeringen av uppräkningsfaktorn ska värdet alltid anges med två 

decimalers noggrannhet. Det innebär exempelvis att uppräkningsfaktorn 

inte kan få värdet 1,165 eller 1,1. Den kan dock ha värdet 1,10 om det 

skulle krävas. Även kompletteringsandelen ska anges med två decimalers 

noggrannhet. Att andelen ska vara minst 33 % och högst 50 % innebär 

därmed att den ska ligga mellan 33,00 och 50,00 %. En kompletteringsan-

del som är 32,99 % är således för liten och en andel som är 50,01 % är för 

stor. För att få ett tal med två decimaler tillämpas i beräkningen vedertagna 

avrundningsregler. 

 Slutligen föreslås att uppräkningsfaktorn också ska justeras i det fall att 

kompletteringsgränsen överstiger samtliga kommuners kompletteringstal, 

det vill säga i en situation där alla kommuner skulle få komplettering av 

skatteinkomsterna. I den situationen ska således uppräkningsfaktorns värde 

sänkas oberoende av kompletteringsandelens storlek, vilket också innebär 

att den rent teoretiskt kan bli under 33 %. Den ska dock justeras enligt 

samma regler, alltså inte mer än vad som är nödvändigt för att komplette-

ringsgränsen ska understiga kompletteringstalet för den kommun som har 

det högsta kompletteringstalet.  

 Justeringen av uppräkningsfaktorn görs vid behov av landskapsrege-

ringen i samband med beräkningen av kompletteringen av skatteinkomster-

na. I praktiken innebär det att en kontroll ska göras varje år för att utreda 

om en justering är nödvändig. Någon justering under finansåret ska emel-

lertid inte göras även om kompletteringsandelens storlek skulle kunna på-

verkas av olika omständigheter under året, som till exempel att basbeloppen 

justeras under finansåret på grund av förändring av kostnadsnivån eller att 

 
M = N / (N + O) 

 
M – kompletteringsandelen 
N – totalbeloppet för kompletteringen av skatteinkomsterna 
för finansåret 
O – det sammanlagda beloppet av landskapsandelarna för 
driftskostnader för finansåret 

 



 15 

 

landskapsandelen för träningsundervisningen ändras på grund av att en elev 

flyttar.  

 

26 § Samarbetsstöd. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 12 § i den nu 

gällande landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna. 

Avsikten är att detta stöd i framtiden huvudsakligen ska användas för sam-

arbetsutvecklande åtgärder inom it-drift och digitalisering. 

 

7 kap. Stöd för anläggningsprojekt i skärgården 
 

27 § Anläggningsstöd. Det föreslagna stödet för anläggningsprojekt i yt-

terskärgården motsvarar till övervägande delar den landskapsandel för an-

läggningsprojekt som ingår i den nu gällande lagstiftningen. En skillnad är 

att det föreslagna anläggningsstödet enbart beviljas för anläggningsprojekt i 

ytterskärgården, medan den nuvarande landskapsandelen kan beviljas 

kommuner i bosättningsstrukturgrupp 1. Enligt definitionen i den före-

slagna 2 § utgörs ytterskärgården av Brändö, Kumlinge, Kökar och Sott-

unga. Motiveringen bakom förslaget är att det är förenat med högre kostna-

der att genomföra anläggningsprojekt i ytterskärgården. 

 Den som är mottagare av landskapsandel kan beviljas stöd för anlägg-

ningsprojekt, vilket innebär att anläggningsstöd kan beviljas både kommu-

ner och kommunalförbund. Den föreslagna formuleringen innebär alltså att 

ett kommunalförbund där både ytterskärgårdskommuner och andra kom-

muner är medlemmar, kan beviljas anläggningsstöd för projekt som genom-

förs i ytterskärgården. 

 

28 § Anläggningsprojekt. Den föreslagna paragrafen motsvarar 16 § land-

skapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården 

och 25 § landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för 

undervisnings- och kulturverksamheten. 

 

29 § Socialvårdsplan. I paragrafen hänvisas till den socialvårdsplan som 

fortsättningsvis regleras i landskapslagen om planering av och landskaps-

andel för socialvården, som efter den föreslagna ändringen heter landskaps-

lagen om planering av socialvården (se detaljmotiveringen till lagförslag 2 

nedan). 

 

30 § Finansieringsplan. Paragrafen motsvarar 26 § landskapslagen om pla-

nering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. 

 

31 § Projektplan. Paragrafen motsvarar 18 § landskapslagen om planering 

av och landskapsandel för socialvården och 27 § landskapslagen om plane-

ring av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. 

 

32 § Fastställelse av anläggningsprojekt. Paragrafen motsvarar 19 § land-

skapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården och 28 § 

landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och 

kulturverksamheten. 

 

33 § Förverkligande av anläggningsprojekt. Paragrafen motsvarar 20 § 

landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården och 

29 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervis-

nings- och kulturverksamheten. 

 

34 § Stödbelopp. Paragrafen motsvarar 21 § landskapslagen om planering 

av och landskapsandel för socialvården och 30 § landskapslagen om plane-

ring av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. 
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8 kap. Administration och utbetalning 
 

35 § Beslut om landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna. 

Med hänvisning till att utbetalning av landskapsandelar och skattekomplet-

tering ska ske den 11 varje månad ska landskapsregeringen fatta sitt beslut 

före den 11 januari. Förslaget motsvarar gällande praxis. 

 

36 § Utbetalning. Paragrafens innehåll motsvarar den nu gällande lagstift-

ningen. 

 

37 § Beslut om och utbetalning av samarbetsstöd. När det gäller ansökan 

om, beviljande och utbetalning av samarbetsstöd föreslås inga förändringar 

i förhållande till den nu gällande lagstiftningen. Paragrafens innehåll mots-

varar bestämmelserna om samarbetsunderstöd i 14 och 15 §§ i den nu gäl-

lande landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

38 § Utbetalning av anläggningsstöd. Paragrafen motsvarar 23 § land-

skapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården och 32 § 

landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och 

kulturverksamheten. 

 

39 § Projektredovisning och stödbeslut. Paragrafen motsvarar 24 § land-

skapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården och 33 § 

landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och 

kulturverksamheten. 

 

40 § Rättelse av räknefel. I paragrafen föreslås en bestämmelse om rättelse 

av räknefel. Bestämmelsen avviker delvis från det som enligt 46 § förvalt-

ningslagen (2008:9) för landskapet Åland gäller för rättelse av skrivfel. En-

ligt den föreslagna paragrafen ska rättelser kunna göras i annat än beslut 

och det förutsätts inte att räknefelen är uppenbara. Dessutom innebär for-

muleringen att räknefel även kan rättas trots att rättelsen leder till ett resul-

tat som kan vara oskäligt för en part även om felet inte har förorsakats av 

partens förfarande. Med stöd av bestämmelsen är det möjligt att rätta räkne-

fel i såväl beslut om landskapsandelar, komplettering av skatteinkomsterna 

och andra stöd som beviljas enligt denna lag. Dessutom ska det också vara 

möjligt att rätta räknefel i till exempel beräkningen av kompletteringsande-

len och uppräkningsfaktorn. 

 

41 § Betalning av utebliven förmån. Paragrafen motsvarar 16 § i den nu 

gällande landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna förutom när 

det gäller den ränta som ska betalas på den uteblivna förmånen. Enligt den 

gällande lydelsen hänvisas till grundräntan som tidigare användes som 

grund för dröjsmålsräntan. Numera har den ersatts av den referensränta som 

tillämpas av Europeiska centralbanken och som Finlands Bank publicerar 

meddelande om i FFS. För att referensräntan ska tillämpas även i detta 

sammanhang ersätts hänvisningen till grundräntan enligt förslaget med en 

hänvisning till räntelagens (FFS 633/1982) bestämmelse om ränta på gäld. 

 

42 § Återbetalning av grundlös förmån. Paragrafen motsvarar 17 § i den nu 

gällande landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna, förutom att 

samma ändring som i 41 § föreslås vad gäller räntan som ska betalas på en 

grundlös förmån.  

 

43 § När betalningsskyldigheten upphör. Paragrafen motsvarar 18 § i den 

nu gällande landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 
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44 § Återbetalning av anläggningsstöd. Paragrafen motsvarar 25 § land-

skapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården och 34 § 

landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och 

kulturverksamheten. I paragrafen föreslås dock att hänvisningarna till grun-

dräntan som finns i de nämnda paragraferna ersätts av en hänvisning till 

räntelagen på samma sätt som i de föreslagna 41 och 42 §§ ovan. 

 

9 kap. Överklagande 
 

45 § Rättelseförfarande. Den föreslagna paragrafen motsvarar delvis 19 § i 

den nu gällande landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna, 

26 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården 

och 35 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervis-

nings- och kulturverksamheten. Förslaget omfattar dock inte de begräns-

ningar i rätten att yrka på rättelse som ingår i den gällande lagstiftningen. 

 

46 § Överklagande. Enligt förslaget kan landskapsregeringens beslut med 

anledning av rättelseyrkande överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. 

 

10 kap. Särskilda bestämmelser 
 

47 § Kommuninvånare. Paragrafen motsvarar 32 § landskapslagen om pla-

nering av och landskapsandel för socialvården och 14 och 23 §§ landskaps-

lagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kultur-

verksamheten. 

 

48 § Skyldighet att lämna information. Paragrafen motsvarar 21 § i den nu 

gällande landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna, 30 § land-

skapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården och 40 § 

landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och 

kulturverksamheten. 

 

49 § Vite. Paragrafen motsvarar 22 § i den nu gällande landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna, 31 § landskapslagen om planering av 

och landskapsandel för socialvården och 41 § landskapslagen om planering 

av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. 

 

11 kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 

50 § Ikraftträdande. Enligt förslaget ska den nya lagstiftningen om land-

skapsandelar träda i kraft den 1 januari 2018 tillämpas från och med finans-

året 2018. I lagens föreslagna 8 § anges att huvudmannen för det social-

vårdsområde som kommunen hör till är mottagare av landskapsandelen för 

den samordnade socialtjänsten. Innan kommunerna har kommit överens om 

formen för den samordnade socialtjänsten ska den enskilda kommunen vara 

mottagare även för den landskapsandelen. 

 

51 § Bestämmelser som upphävs. När den här föreslagna landskapslagen 

om landskapsandelar till kommunerna (nedan kallad den nya lagen) träder i 

kraft upphävs den nu gällande landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna, landskapslagen om planering av och landskapsandel för 

undervisnings- och kulturverksamheten samt landskapslagen (1993:73) om 

bosättningsstrukturgrupper. Landskapslagen om planering av och land-

skapsandel för socialvården upphävs inte utan blir kvar i förändrad form (se 

lagförslag 2 nedan). 

 När det gäller planerade anläggningsprojekt ska den tidigare lagstift-

ningen tillämpas på projekt för vilka beslut om fastställelse eller om för-
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handsbeskaed har fattats innan den nya lagen träder i kraft. Det här har be-

tydelse för eventuella projekt som planeras i Föglö, Geta eller Vårdö. 

 Eftersom den nya lagen träder i kraft vid årsskiftet kommer basbelopp 

enligt den nu gällande lagstiftningen att hinna fastställas. Dessa beslut om 

fastställelse upphävs när denna lag träder i kraft, och nya basbelopp fast-

ställs enligt den föreslagna 52 §. 

 

52 § Basbelopp för finansåret 2018. Enligt förslaget ska basbeloppen för 

beräkning av normkostnaderna för socialvården, samordnad socialtjänst, 

grundskola och träningsundervisning fastställas för finansåret 2018 med 

nettodriftskostnaderna finansåret 2015 som grund. Basbeloppen beräknas 

på det sätt som bestämmelserna om fyraårsuppföljningen föreskriver, vilket 

också är det förfaringssätt som tillämpats tidigare när nya basbelopp har be-

räknats utgående från de faktiska nettodriftskostnaderna. De basbelopp som 

beräknas på basen av 2015 års uppgifter justeras slutligen med förändring-

en i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen på 

Åland. Det innebär således att de indexjusteras i tre omgångar, först till 

2016 års nivå, sen till 2017 års nivå och slutligen till 2018 års nivå. Beslut 

om de nya basbeloppen ska fattas så att utbetalningen kan göras från och 

med den 11 januari 2018, vilket anges i paragrafens 3 mom. 

 När det gäller basbeloppen för beräkning av normkostnaden för med-

borgarinstitut och för kulturverksamhet bestäms de inte med de faktiska 

nettodriftskostnaderna som grund (se detaljmotiveringen till 20 §). Med 

hänvisning till det anges de basbelopp som ska gälla för finansåret 2018 di-

rekt i lagen. 

 

53 § Övergångsperiod. Enligt förslaget ska en övergångsperiod på tre år 

tillämpas. Det innebär att effekterna av den nya lagen kommer att synas 

fullt ut först finansåret 2021. Avsikten med övergångsperioden är att dämpa 

effekten av övergången till det nya landskapsandelssystemet, vilket innebär 

att en kommun antingen kan få ett tillägg till eller ett avdrag från land-

skapsandelen för socialvården under övergångsperioden. Orsaken till att ju-

steringen görs mot landskapsandelen för socialvården är att det är den 

största enskilda landskapsandelen. 

 Som grund används en jämförelse mellan det sammanlagda beloppet av 

de landskapsandelar för driftskostnaderna och den komplettering av skatte-

inkomsterna som kommunerna enligt nu gällande lagstiftning får under fi-

nansåret 2017 och motsvarande belopp för finansåret 2018 enligt den nya 

lagen. När totalbeloppet för 2017 beräknas beaktas justeringsbeloppet en-

ligt 10a § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna, men even-

tuella landskapsandelar för anläggningsprojekt beaktas inte. Jämförelsen 

sker genom att totalbeloppet för 2017 divideras med totalbeloppet för 2018. 

Kvoten utgör en koefficient som används för att jämföra de enskilda kom-

munernas totalbelopp. Den jämförelsen sker genom att kommunens totalbe-

lopp för 2018 multipliceras med koefficienten och genom att kommunens 

totalbelopp för 2017 sedan dras ifrån produkten. Om differensen är negativ 

får kommunen relativt sett mindre enligt det nya systemet och får därför ett 

tillägg till landskapsandelen för socialvården under övergångsperioden. Om 

differensen är positiv får kommunen relativt sett mer och då görs ett avdrag 

från landskapsandelen för socialvården.  

 Övergångsperioden sträcker sig över tre finansår, 2018–2020. Den diffe-

rens som räknas ut genom jämförelsen mellan 2017 och 2018 är den som 

används under hela övergångsperioden. Följaktligen sker inga nya jämfö-

relser för finansåren 2019 och 2020. Storleken på tilläggen till och avdra-

gen från landskapsandelarna trappas ner under perioden så att 2018 utgör 

de 75 % av differensen, 2019 utgör de 50 % och 2020 25 % av differensen. 

 



 19 

 

2. LL om ändring av landskapslagen om planering av och 

landskapsandel för socialvården 
 

Lagens rubrik. Till den del lagen gäller landskapsandelar för driftskostna-

der och för anläggningsprojekt upphävs bestämmelserna och ersätts av den 

föreslagna landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. De be-

stämmelser som gäller planeringen av socialvården föreslås dock bli kvar i 

den här lagen och med hänvisning till det ändras lagens rubrik. 

 Förslaget innebär att de bestämmelser upphävs, som ingår i den ändring 

av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården 

som lagtinget har fattat beslut om som en del av KST-lagstiftningen (se 

LTB 81/2015). Ändringen är avsedd att träda i kraft om kommunerna inte 

kommer överens om samordningen senast den 1 oktober 2017, och innebär 

alltså att den så kallade fas två av KST-lagstiftningen inträder. Bestämmel-

serna i ändringen utgör ett regelverk för fördelningen av kostnaderna för 

den samordnade socialtjänsten, den så kallade nyckelmodellen, som är av-

sedd att tillämpas om inte kommunerna kommer överens om något annat. 

Det är möjligt att tillämpa nyckelmodellen och den utjämning av land-

skapsandelen för den samordnade socialtjänsten som föreslås i 7 § i den fö-

reslagna landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna sida vid 

sida. Det vore dock att skapa ett onödigt komplicerat system. Genom ut-

jämningen av landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten garante-

ras den utjämnande effekten för kommunernas driftskostnader på KST-

området och det bedöms därför inte vara motiverat att lagstifta om nyckel-

modellen. En ändring av landskapslagen (2017:2) om en kommunalt sam-

ordnad socialtjänst som innebär att kommunerna ska avtala om finansie-

ringen av den samordnade socialtjänsten i grundavtalet för kommunalför-

bundet föreslås nedan (se lagförslag 4). 

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Paragrafens lydelse ändras på grund av att 

lagen inte längre omfattar någon reglering av landskapsandelar. I lagen 

finns dock bestämmelser som hänvisar till landskapsandelarna, exempelvis 

5 § om socialvårdsplanens innehåll. Därför föreslås i förtydligande syfte att 

det här anges att med landskapsandel avses landskapsandel för socialvård 

och för samordnad socialtjänst enligt den föreslagna landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna. 

 

2 § Socialvårdens resurser. Paragrafens lydelse ändras med hänvisning till 

att regleringen av landskapsandelarna på socialvårdsområdet nu finns i den 

föreslagna landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

5 § Socialvårdsplanens innehåll. I paragrafens 1 mom. 5 punkten och 

2 mom. finns bestämmelser som rör landskapsandelar för anläggningspro-

jekt. De materiella bestämmelserna om landskapsandelar för anläggnings-

projekt i lagen upphävs och ersätts av bestämmelserna om stöd för anlägg-

ningsprojekt i ytterskärgården i den föreslagna landskapslagen om land-

skapsandelar till kommunerna. Paragrafen föreslås därför bli ändrad med 

hänvisning till den ändrade benämningen. 

 

27 § Överklagande. Paragrafen anpassas till att beslut om landskapsandelar 

inte längre fattas med stöd av denna lag. 

 

30 § Skyldighet att lämna uppgifter. Paragrafen ändras med hänvisning till 

att landskapsandelar inte längre regleras i denna lag. 

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft 

vid samma tidpunkt som den föreslagna landskapslagen om landskapsande-
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lar till kommunerna. När det gäller planerade anläggningsprojekt ska lagen 

i sin tidigare lydelse tillämpas på projekt för vilka beslut om fastställelse el-

ler om förhandsbeskaed har fattats innan den nya lagstiftningen träder i 

kraft. Det här har betydelse för eventuella projekt som planeras i Föglö, 

Geta eller Vårdö. 

 Eftersom den föreslagna lagstiftningen träder i kraft vid årsskiftet 2017–

2018 kommer basbelopp enligt lagens nu gällande lydelse att hinna faststäl-

las. Dessa beslut om fastställelse upphävs när denna lag träder i kraft, och 

nya basbelopp fastställs enligt 52 § i den föreslagna landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna. 

 

3. LL om ändring av 6 § landskapslagen om en kommunalt 

samordnad socialtjänst 
 

6 § Finansiering. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen 

(1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med en 

hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den föreslagna land-

skapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

4. LL om ändring av landskapslagen om en kommunalt 

samordnad socialtjänst 
 

6d § Finansiering. Paragrafen hör till den ändring av landskapslagen om en 

kommunalt samordnad socialtjänst som är avsedd att träda i kraft om 

kommunerna inte kommer överens om samordningen senast den 1 oktober 

2017 (fas två). I den lydelse paragrafen har i lagtingets beslut LTB 80/2015 

hänvisas till landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel 

för socialvården och den ändring som skulle innebära att reglerna om den 

så kallade nyckelmodellen träder i kraft. Enligt detta förslag ska nyckelmo-

dellen som modell för kostnadsfördelningen inom den samordnade social-

tjänsten inte ingå i lagstiftningen (se detaljmotiveringen till lagförslag 2 

ovan). Med hänvisning till det ändras paragrafen så att den istället anger att 

kommunerna ska avtala om finansieringen av den samordnade socialtjäns-

ten i grundavtalet för kommunalförbundet. 

 I paragrafens 2 mom. ersätts hänvisningen till landskapslagen (1993:71) 

om planering av och landskapsandel för socialvården med en hänvisning 

till lagen i dess ändrade lydelse och till den föreslagna landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna. 

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. I 3 mom. i den ikraftträdelsebestämmelse som 

ingår i LTB 80/2015 finns en hänvisning till den ändring av landskapslagen 

om planering av och landskapsandel för socialvården som var avsedd att 

träda ikraft samtidigt som denna ändring av landskapslagen om en kommu-

nalt samordnad socialtjänst. Eftersom ändringen av landskapslagen om pla-

nering av och landskapsandel för socialvården inte kommer att tillämpas 

föreslås att momentet upphävs. 

 Tidpunkten för den här lagens ikraftträdelse lämnas öppen så att den kan 

sättas i kraft samtidigt som LTB 80/2015. 

 

5. LL om ändring av 2 och 2a §§ landskapslagen om 

tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 

socialvård 
 

2 §. I paragrafens 1 punkt ersätts hänvisningen till landskapslagen 

(1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med en 

hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den nya landskapslagen 

om landskapsandelar till kommunerna. 
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2a §. I paragrafens 2 punkt ersätts hänvisningen till landskapslagen 

(1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med en 

hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse. 

 

6. LL om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av lagen om utkomststöd 
 

6 § Finansiering. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen 

(1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med en 

hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den nya landskapslagen 

om landskapsandelar till kommunerna. 

 

7. LL om ändring av 30 § barnomsorgslagen för landskapet 

Åland 
 

30 § Landskapsandelar. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapsla-

gen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med en 

hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den nya landskapslagen 

om landskapsandelar till kommunerna. 

 

8. LL om ändring av 25 § landskapslagen om hemvårdsstöd 
 

25 § Landskapsandelar. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapsla-

gen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med en 

hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den nya landskapslagen 

om landskapsandelar till kommunerna. 

 

9. LL om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av 

handikapp 
 

2 § Hänvisningar. I paragrafens 3 mom. ersätts hänvisningen till landskaps-

lagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med 

en hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den nya landskapsla-

gen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

10. LL om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning av 

lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 
 

5 §. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen (1993:71) om pla-

nering av och landskapsandel för socialvården med en hänvisning till lagen 

i dess ändrade lydelse och till den nya landskapslagen om landskapsandelar 

till kommunerna. 

 

11. LL om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av barnskyddslagen 
 

5 § Särskilda avvikelser. I paragrafens 9 punkt ersätts hänvisningen till 

landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för social-

vården med en hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den nya 

landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

12. LL om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på 

Åland av lagen om nykterhetsarbete 
 

3 § Avvikelser. I paragrafens 3 punkt ersätts hänvisningen till landskapsla-

gen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården med en 
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hänvisning till lagen i dess ändrade lydelse och till den nya landskapslagen 

om landskapsandelar till kommunerna. 

 

13. LL om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland 
 

47 § Landskapsandel. Hänvisningen till den upphävda landskapslagen 

(1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kul-

turverksamheten ersätts med en hänvisning till den nya landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna. Liksom enligt nu gällande lagstiftning 

ska rätten till landskapsandel för grundskolan även omfatta verksamheten 

vid ersättande skolor. 

 

48 § Hemkommunernas kostnadsansvar. I paragrafens 3 mom. anges att om 

en elev går i en ersättande skola är elevens hemkommun skyldig att betala 

landskapsandelen till en ersättande skolas huvudman. Med landskapsandel 

avses här beloppet per elev som beräknats enligt den upphävda landskaps-

lagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kultur-

verksamheten. Enligt den föreslagna landskapslagen om landskapsandelar 

till kommunerna finns inget enhetligt belopp per elev utan basbeloppen 

fastställs för de olika intervallen. Enligt förslaget ska ersättningen till den 

ersättande skolan motsvara basbeloppet för en elev i grundskolan som fast-

ställts för det tredje intervallet enligt 9 § i den föreslagna landskapslagen 

om landskapsandelar till kommunerna. 

 I paragrafens 5 mom. hänvisas till den bestämmelse i landskapslagen 

om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksam-

heten som anger vilka kostnader som inte ska beaktas vid fastställande av 

basbelopp. Hänvisningen ändras till motsvarande bestämmelse i den före-

slagna landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

14. LL om ändring av landskapslagen om medborgarinstitut 
 

8 §. I paragrafens 1 mom. hänvisas till att kommunen har rätt till land-

skapsandel enligt den föreslagna landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna. Enligt 13 § 2 mom. i den lagen är det huvudmannen för 

medborgarinstitutet som är mottagare av landskapsandelen.  

 I paragrafens 2 mom. anges reglerna för kommunernas betalningsskyl-

dighet i det fall att en kommun är huvudman för medborgarinstitutet och 

andra kommuner utnyttjar dess tjänster. Bestämmelserna som rör land-

skapsandelar har flyttats till denna paragraf från den nu gällande18 § land-

skapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervis-

nings- och kulturverksamheten. Eftersom landskapsandelen för medborgar-

institut inte längre ska fastställas med antalet undervisningstimmar som 

grund föreslås att kommunernas betalningsskyldighet i stället ska baseras 

på antalet invånare i kommunen. För övrigt innebär förslaget ingen ändring 

av den gällande lagstiftningens materiella innehåll. Liksom för närvarande 

har kommunerna möjlighet att avtala om att beräkna betalningsandelarna på 

ett annat sätt. 

 

9 §. Enligt paragrafens gällande lydelse ska landskapsregeringen fastställa 

antalet undervisningstimmar som ligger till grund för landskapsandelen för 

medborgarinstitutet. Eftersom den landskapsandelen enligt förslaget ska 

fastställas med antalet invånare som grund behöver inte antalet undervis-

ningstimmar fastställas längre. Enligt förslaget ersätts därför paragrafens 

innehåll med bestämmelserna om utbetalning i den nu gällande 39 § 

4 mom. landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervis-

nings- och kulturverksamheten. 
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15. LL om ändring av 8 § landskapslagen om allmänna 

bibliotek 
 

8 § Landskapsandel. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen 

(1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kul-

turverksamheten med en hänvisning till den nya landskapslagen om land-

skapsandelar till kommunerna. 

 

16. LL om ändring av 8 och 11 §§ landskapslagen om kulturell 

verksamhet 
 

7 §. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen (1993:72) om pla-

nering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten 

med en hänvisning till den nya landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna. 

 

11 §. I paragrafens 3 mom. ersätts hänvisningen till bestämmelserna om 

landskapsandelar för anläggningsprojekt i landskapslagen om planering av 

och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten med en 

hänvisning till motsvarande bestämmelser om stöd för anläggningsprojekt i 

den nya landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

17. LL om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete 
 

7 §. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen (1993:72) om pla-

nering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten 

med en hänvisning till den nya landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna. 

 

14 §. I paragrafens 2 mom. ersätts hänvisningen till bestämmelserna om 

landskapsandelar för anläggningsprojekt i landskapslagen om planering av 

och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten med en 

hänvisning till motsvarande bestämmelser om stöd för anläggningsprojekt i 

den nya landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

26 §. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen om planering av 

och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten med en 

hänvisning till den nya landskapslagen om landskapsandelar till kommu-

nerna. 

 

18. LL om ändring av idrottslagen för landskapet Åland 
 

8 §. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen (1993:72) om pla-

nering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten 

med en hänvisning till den nya landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna. 

 

11 §. I paragrafens 3 mom. ersätts hänvisningen till bestämmelserna om 

landskapsandelar för anläggningsprojekt i landskapslagen om planering av 

och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten med en 

hänvisning till motsvarande bestämmelser om stöd för anläggningsprojekt i 

den nya landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

 

29 §. I paragrafen ersätts hänvisningen till landskapslagen om planering av 

och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten med en 

hänvisning till den nya landskapslagen om landskapsandelar till kommu-

nerna. 
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19. LL om ändring av räddningslagen för landskapet Åland 
 

74 § Landskapsandel för driftskostnader för räddningsväsendet. Enligt pa-

ragrafen finansieras driftskostnaderna för räddningsväsendet med land-

skapsandelar. Med hänvisning till att räddningsväsendet enligt förslaget 

inte ska höra till landskapsandelsuppgifterna föreslås att paragrafen upp-

hävs. Förslaget motiveras närmare i detaljmotiveringen till begreppet land-

skapsandelsuppgifter i 2 § i den föreslagna landskapslagen om landskaps-

andelar till kommunerna ovan. 

 

75 § Landskapsstöd för materielanskaffningar. Med hänvisning till att 

finansieringen av räddningsväsendet inte längre ska ha någon direkt kopp-

ling till landskapsandelssystemet föreslås att det finansiella understödet för 

materielanskaffningar inte längre kallas landskapsandel. I stället föreslås att 

kommunerna enligt paragrafens ska kunna beviljas landskapsstöd för mate-

rielanskaffningar. I materiellt hänseende förändras inte det finansiella un-

derstödet. 

 I paragrafens 2 mom. hänvisas till landskapslagen (1993:73) om bosätt-

ningsstrukturgrupper som enligt förslaget ska upphävas. För att landskaps-

stöd för materielanskaffningar ska kunna beviljas på samma grunder även i 

fortsättningen föreslås att definitionen av de olika bosättningsstrukturgrup-

perna flyttas till denna lag. Enligt landskapslagen om bosättningsstruktur-

grupper fastställs grupperna årligen av landskapsregeringen före utgången 

av april månad enligt uppgifter om invånarantalet i kommunen den 1 janu-

ari året före finansåret. Det kommer inte längre att ske, utan en sådan fast-

ställelse görs vid behov och då enligt uppgifter om invånarantalet i kom-

munen vid ingången av det aktuella finansåret. 

 

76 – 79 §§. Paragraferna ändras med hänvisning till att landskapsandelen 

ersätts av ett landskapsstöd. Samtidigt moderniseras språket i vissa avseen-

den. Det materiella innehållet ändras dock inte. 

 

20. LL om upphävande av landskapslagen om landskapsandel 

för underhållskostnader för gator 
 

1 §. Med hänvisning till att det enligt förslaget inte längre ska finnas någon 

allmän landskapsandel föreslås att landskapslagen (1980:46) om landskaps-

andel för underhållskostnader för gator upphävs. Se vidare detaljmo-

tiveringen till 74 § räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland (lag-

förslag 19) och till begreppet landskapsandelsuppgifter i 2 § i den före-

slagna landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna ovan. 

 

2 §. Lagen bör träda i kraft samtidigt som den nya landskapsandelslagen. 

 

21. LL om upphävande av 10 § 2 mom. landskapslagen om 

lantbruksnämnder 
 

1 §. Med hänvisning till att det enligt förslaget inte längre ska finnas någon 

allmän landskapsandel föreslås att 10 § 2 mom. landskapslagen (1972:25) 

om lantbruksnämnder upphävs. För närvarande är det ingen kommun som 

har någon särskild lantbruksnämnd. Se vidare detaljmotiveringen till 74 § 

räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland (lagförslag 19) och till be-

greppet landskapsandelsuppgifter i 2 § i den föreslagna landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna ovan. 

 

2 §. Lagen bör träda i kraft samtidigt som den nya landskapsandelslagen. 
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22. LL om upphävande av 2 § landskapslagen om 

landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna 
 

1 §. Med hänvisning till att det enligt förslaget inte längre ska finnas någon 

allmän landskapsandel föreslås att 2 § landskapslagen (1989:60) om land-

skapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna upphävs. Se vi-

dare detaljmotiveringen till 74 § räddningslagen (2006:106) för landskapet 

Åland (lagförslag 19) och till begreppet landskapsandelsuppgifter i 2 § i 

den föreslagna landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna ovan. 

 

2 §. Lagen bör träda i kraft samtidigt som den nya landskapsandelslagen. 
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Lagtext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas. 

 

1. 

L A N D S K A P S L A G 

om landskapsandelar till kommunerna 
 

 I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 

 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 Landskapet deltar i finansieringen av kommunernas lagstadgade uppgif-

ter genom att kommunerna tilldelas landskapsandel för driftskostnader och 

komplettering av skatteinkomster enligt denna lag. Dessutom kan kommu-

ner enligt denna lag beviljas stöd för anläggningsprojekt och för att under-

lätta samarbete. 

 

2 § 

Definitioner 

 I denna lag avses med 

 1) landskapsandelsuppgifter uppgifter som åläggs en kommun med stöd 

av lag och som enligt lag berättigar till landskapsandel, 

 2) normkostnad en för varje kommun kalkylerad kostnad för vart och ett 

av de verksamhetsområden som hör till landskapsandelsuppgifterna, 

 3) basbelopp normkostnaden per invånare, 

 4) nettodriftskostnader kostnader för driften efter att driftsintäkterna be-

aktats, enligt uppgifter i ekonomi- och verksamhetsstatistiken, 

 5) finansår det kalenderår för vilket landskapsandel för driftskostnader-

na och komplettering av skatteinkomsterna bestäms, 

 6) skärgårdskommuner Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och 

Vårdö, 

 7) ytterskärgården Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga. 

 

3 § 

Mottagare 

 Kommunen är mottagare av landskapsandelar, komplettering av skatte-

inkomsterna och stöd enligt denna lag om inget annat anges i denna eller 

någon annan lag. 

 

2 kap. 

Landskapsandel för driftskostnaderna på socialvårdsområdet 

 

4 § 

Normkostnad för socialvårdsområdet 

 Normkostnaden för socialvårdsområdet beräknas med antalet invånare i 

kommunen i följande åldersgrupper som grund: 0–6 år, 7–64 år, 65–74 år, 

75–84 år samt 85 år och äldre. 

 För varje åldersgrupp fastställs ett basbelopp. Antalet invånare i varje 

åldersgrupp multipliceras med basbeloppet för åldersgruppen i fråga. Det 

sammanlagda beloppet för åldersgrupperna 0–6 år respektive 65–74 år, 75–

84 år samt 85 år och äldre utgör kommunens normkostnad för socialvården, 

medan beloppet för åldersgruppen 7–64 år utgör kommunens normkostnad 

för den samordnade socialtjänsten. Med den samordnade socialtjänsten av-
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ses den verksamhet som enligt landskapslagen (2016:2) om en kommunalt 

samordnad socialtjänst ska samordnas. 

 

5 § 

Landskapsandel för socialvården 

 Landskapsandelen för socialvården är 14 procent av normkostnaden för 

socialvården. 

 I tillägg till den landskapsandel som avses i 1 mom. får en skärgårds-

kommun ytterligare 15 procent av normkostnaden för socialvården. En 

kommun i ytterskärgården får därutöver ett tillägg motsvarande 5 procent 

av normkostnaden. 

 

6 § 

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten 

 Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 14 procent av 

normkostnaden för den samordnade socialtjänsten.  

 Landskapsandelen enligt 1 mom. höjs eller sänks med kommunens ut-

jämningsbelopp som fastställs enligt 7 §. 

 

7 § 

Utjämning av landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten 

 För att fastställa kommunens utjämningsbelopp för ett finansår beräknas 

kommunens normandel och kommunens egenandel med nettodriftskostna-

derna för den samordnade socialtjänsten det finansår som infaller två år 

före finansåret som grund.  

 För att beräkna normandelen minskas beloppet av alla kommuners 

sammanlagda nettodriftskostnader för den samordnade socialtjänsten med 

det sammanlagda beloppet av alla kommuners landskapsandel enligt 6 § 

1 mom. Den enskilda kommunens normandel beräknas sedan genom att det 

kvarstående beloppet fördelas mellan kommunerna i förhållande till hur 

stor andel av det totala antalet invånare i åldersgruppen 7–64 år som bor i 

varje kommun.  

 Kommunens egenandel beräknas genom att kommunens nettodriftskost-

nader för den samordnade socialtjänsten minskas med kommunens land-

skapsandel enligt 6 § 1 mom. 

 Kommunens utjämningsbelopp fastställs som 65 procent av skillnaden 

mellan kommunens normandel och kommunens egenandel. 

 Om kommunens utjämningsbelopp är negativt läggs beloppet till kom-

munens landskapsandel enligt 6 § 1 mom. och om utjämningsbeloppet är 

positivt dras beloppet från landskapsandelen. Om utjämningen gör att land-

skapsandelen blir negativ dras det återstående beloppet från kommunens 

landskapsandel enligt 5 §. 

 

8 § 

Mottagare av landskapsandel för den samordnade socialtjänsten 

 Huvudmannen för den samordnade socialtjänsten i det socialvårdsom-

råde som kommunen hör till är mottagare av landskapsandelen som avses i 

6 §. 

 

3 kap. 

Landskapsandel för driftskostnaderna för grundskolan 

 

9 § 

Normkostnad för grundskolan 

 Normkostnaden för grundskolan beräknas med kommunens elevun-

derlag som grund. Med elevunderlag avses antalet invånare i åldern 6–15 

år.  
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 För att beräkna normkostnaden fördelas kommunens elevunderlag i föl-

jande intervall, med början i det första intervallet:  

 1) 1–40 invånare 

 2) 41–60 invånare  

 3) 61–80 invånare 

 4) 81–100 invånare 

 5) 101–150 invånare 

 6) 151 eller fler invånare.  

 För varje intervall fastställs ett basbelopp. Antalet invånare i varje inter-

vall multipliceras med basbeloppet för intervallet i fråga och det samman-

lagda beloppet för alla intervall utgör kommunens normkostnad för grund-

skolan. 

 

10 § 

Landskapsandel för grundskolan 

 Landskapsandelen för grundskolan är 20 procent av normkostnaden för 

grundskolan.  

 I tillägg till den landskapsandel som avses i 1 mom. får en skärgårds-

kommun ytterligare 14 procent av normkostnaden för grundskolan. En 

kommun i ytterskärgården får därutöver ett tillägg motsvarande 5 procent 

av normkostnaden. 

 

11 § 

Landskapsandel för träningsundervisning 

 Om det i kommunens elevunderlag ingår elever som får träningsunder-

visning får kommunen utöver landskapsandelen för grundskolan en land-

skapsandel för träningsundervisningen. Med träningsundervisning avses 

sådan undervisning som avses i 21 § 3 mom. grundskolelagen (1995:18) för 

landskapet Åland. 

 För att beräkna normkostnaden för träningsundervisningen fastställs ett 

basbelopp. Antalet elever i kommunen som får träningsundervisning multi-

plicerat med basbeloppet utgör kommunens normkostnad för träningsun-

dervisningen. Landskapsandelen för träningsundervisningen motsvarar 

normkostnaden för träningsundervisningen.  

 Elevantalet fastställs vid inledningen av höstterminen året före finanså-

ret. Om det förändras under finansåret justeras landskapsandelen för trä-

ningsundervisningen i förhållande till förändringen av kommunens norm-

kostnad. 

 

4 kap. 

Landskapsandel för driftskostnaderna för medborgarinstitut och 

kulturverksamhet 

 

12 § 

Normkostnad för medborgarinstitut 

 Normkostnaden för medborgarinstitut beräknas med kommunens invå-

narantal som grund. 

 För att beräkna normkostnaden fastställs ett basbelopp. Kommunens 

normkostnad för medborgarinstitut utgörs av antalet invånare i kommunen 

multiplicerat med basbeloppet. 

 

13 § 

Landskapsandel för medborgarinstitut 

 Landskapsandelen för medborgarinstitut är 10 procent av normkostna-

den för medborgarinstitut.  

 Huvudmannen för medborgarinstitutet är mottagare av landskapsande-

len som avses i 1 mom.  



 29 

 

 

14 § 

Normkostnad för kulturverksamhet 

 Normkostnaden för kulturverksamhet beräknas med kommunens invå-

narantal som grund. Med kulturverksamhet avses i denna lag verksamhet 

vid allmänna bibliotek samt kommunernas kulturverksamhet, idrottsverk-

samhet och ungdomsarbete. 

 För att beräkna normkostnaden fastställs ett basbelopp. Kommunens 

normkostnad för kulturverksamhet utgörs av antalet invånare i kommunen 

multiplicerat med basbeloppet. 

 

15 § 

Landskapsandel för kulturverksamhet 

 Kommunens landskapsandel för kulturverksamhet är 10 procent av 

normkostnaden för kulturverksamheten. 

 

5 kap. 

Justering och uppföljning  

 

16 § 

Fastställelse av basbelopp 

 Landskapsregeringen fastställer senast den 15 oktober varje år bas-

beloppen för det följande finansåret. Om inget annat följer av 19 § fastställs 

basbeloppen med det innevarande finansårets basbelopp som grund. Vid 

fastställelsen beaktas: 

 1) förändringen i kostnadsnivån det år fastställelsen sker och 

 2) de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av landskaps-

andelsuppgifterna under finansåret. 

 

17 § 

Förändring i kostnadsnivån och landskapsandelsuppgifterna 

 Förändringen i kostnadsnivån bestäms enligt prisindex för den kommu-

nala basservicen på Åland. Indexet grundar sig på förändringen i kostnads-

nivån viktad med driftskostnaderna för socialvården samt för undervis-

nings- och kulturverksamheten. 

 En förändring i omfattningen eller arten av landskapsandelsuppgifterna 

beaktas om den följer av en landskapslag eller landskapsförordning som 

gäller landskapsandelsuppgiften i fråga, av föreskrifter som grundar sig på 

landskapslag eller landskapsförordning eller av landskapets budget. 

 

18 § 

Justering av basbeloppen under finansåret 

 Basbeloppen justeras under finansåret om kostnadsnivån förändras med 

mer än fem procent. Förändringen mäts genom en jämförelse mellan pris-

index för den kommunala basservicen året före finansåret och finansåret. 

 Justeringen görs i förhållande till den förändring som överstiger fem 

procent. 

 Landskapsregeringen fattar beslut om en justering av basbeloppen under 

finansåret senast den 15 oktober. 

 

19 § 

Uppföljning av normkostnaderna 

 Vart fjärde år (uppföljningsår) utreds normkostnaderna som avses i 4, 9 

och 11 §§ i förhållande till nettodriftskostnaderna på respektive verksam-

hetsområde det finansår som infaller två år före uppföljningsåret.  

 Uppföljningen sker för landskapet som helhet. Om uppföljningen visar 

att normkostnaden för ett verksamhetsområde skiljer sig från nettodrifts-
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kostnaden på området ska basbeloppet justeras så att normkostnaden mots-

varar nettodriftskostnaden. Om inte annat följer av 3 mom. utgör det juste-

rade basbeloppet grund för fastställelse av basbeloppet för finansåret efter 

uppföljningsåret. 

 Landskapsregeringen ansvarar för uppföljningen som ska ske i samråd 

med kommunerna. Vid samrådet kan man komma överens om att föränd-

ringar i landskapsandelsuppgifterna som skett efter det finansår som avses i 

1 mom. och som påverkat nettodriftskostnaderna ska beaktas vid uppfölj-

ningen.  

 

20 § 

Kostnader som beaktas vid uppföljningen 

 Vid uppföljningen enligt 19 § beaktas kommunernas och kommunalför-

bundens nettodriftskostnader för följande verksamhetsområden: 

 1) socialvård,  

 2) samordnad socialtjänst,  

 3) grundskola och  

 4) träningsundervisning. 

 Följande kostnader betraktas inte som driftskostnader för de verksam-

heter som avses i 1 mom: 

 1) kostnader för anläggningsprojekt som avses i denna lag, 

 2) kostnader för förvärv av markområden, 

 3) kostnader för skötsel av lån eller kalkylerade räntor eller 

 4) kostnader som landskapet finansierar enligt någon annan lag på annat 

sätt. 

 

21 § 

Justering av basbeloppen vid uppföljningen 

 Vid uppföljningen enligt 19 § beräknas de olika basbeloppen på det sätt 

som anges nedan. De beräknade basbeloppen justeras därefter med föränd-

ringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen på 

Åland till uppföljningsårets nivå. 

 Basbeloppen för socialvården och den samordnade socialtjänsten beräk-

nas genom att nettodriftskostnaderna för vardera av de åldersgrupper som 

anges i 4 § 1 mom. divideras med antalet invånare i landskapet i respektive 

åldersgrupp. 

 Basbeloppen för grundskolan beräknas genom att nettodriftskostnaderna 

för grundskolan först divideras med antalet invånare i landskapet i åldern 

6–15 år. Basbeloppen för de intervall som anges i 9 § 2 mom. beräknas 

därefter genom att kvoten multipliceras med en koefficient enligt följande 

tabell: 

 
Intervall Koefficient 

1) 1–40 invånare 2,250 

2) 41–60 invånare 1,400 

3) 61–80 invånare 1,000 

4) 81–100 invånare 0,400 

5) 101–150 invånare 0,200 

6) 151 eller fler invånare 0,125 

 

 Basbeloppet för träningsundervisningen beräknas genom att nettodrifts-

kostnaderna för träningsundervisningen först divideras med antalet elever i 

landskapet som fått träningsundervisning. Basbeloppet för träningsunder-

visningen beräknas därefter genom att kvoten minskas med det belopp som 

enligt 3 mom. har beräknats som basbelopp för det tredje intervallet. 

 Med antalet invånare i landskapet avses i denna paragraf antalet invå-

nare vid ingången av det finansår som infaller två år före uppföljningsåret. 

Med antalet elever i landskapet som fått träningsundervisning avses ett me-
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deltal av antalet elever i träningsundervisningen vid inledningen av vårter-

minen och vid inledningen av höstterminen det nämnda finansåret. 

 

6 kap. 

Komplettering av skatteinkomsterna och samarbetsstöd 

 

22 § 

Komplettering av skatteinkomsterna 

 En kommun har rätt till komplettering av skatteinkomsterna om kom-

munens skattekraft i medeltal för de fem senast slutförda beskattningarna 

(kompletteringstal) underskrider den kompletteringsgräns som fastställts 

enligt 23 §. 

 Med kommunens skattekraft avses den beskattningsbara inkomsten vid 

kommunens inkomstbeskattning per invånare i kommunen. Den beskatt-

ningsbara inkomsten beräknas genom att kommunens skatteinkomster från 

förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen divideras med en inkomst-

skattesats. Kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomstbeskattningen 

divideras med kommunens inkomstskattesats, medan kommunens skattein-

komster från samfundsbeskattningen divideras med den genomsnittliga in-

komstskattesatsen för kommunerna i landskapet. Vid beräkningen beaktas 

inkomsterna från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen sådana de 

redovisas till kommunen i samband med debiteringsredovisningen. 

 

23 § 

Kompletteringsgränsen 

 Kompletteringsgränsen beräknas genom att medeltalet av kommunernas 

sammanlagda skattekraft vid de fem senast slutförda beskattningarna mul-

tipliceras med en uppräkningsfaktor. 

 Kompletteringsgränsen ska ha en nivå som innebär att totalbeloppet för 

kompletteringen av skatteinkomsterna för finansåret utgör en andel (kom-

pletteringsandelen) som är minst 33 procent och högst 50 procent av land-

skapsandelssystemets totalvolym. Med landskapsandelssystemets totalvo-

lym avses summan av totalbeloppet för kompletteringen av skatteinkoms-

terna för finansåret och det sammanlagda beloppet av landskapsandelarna 

för driftskostnader samma finansår. Om kompletteringsandelen är mindre 

än 33 procent eller större än 50 procent justeras uppräkningsfaktorn för det 

finansåret i enlighet med bestämmelserna i 25 §.  

 Uppräkningsfaktorn är 1,16 om den inte har justerats.  

 

24 § 

Kompletteringsbeloppet 

 För att beräkna kommunens kompletteringsbelopp multipliceras skillna-

den mellan kommunens kompletteringstal och kompletteringsgränsen med 

kommunens inkomstskattesats. Om kommunens inkomstskattesats är högre 

än den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i landskapet 

används dock den senare istället. 

 Kommunens kompletteringsbelopp fastställs som 90 procent av det be-

lopp som beräknats enligt 1 mom. per invånare i kommunen. 

 

25 § 

Justering av uppräkningsfaktorn 

 Om kompletteringsandelen enligt 23 § 2 mom. understiger 33 procent 

av landskapsandelssystemets totalvolym ska uppräkningsfaktorn höjas till 

det närmaste värde som innebär att kompletteringsandelen är 33 procent el-

ler större. 
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 Om kompletteringsandelen överstiger 50 procent av totalvolymen ska 

uppräkningsfaktorn sänkas till det närmaste värde som innebär att komplet-

teringsandelen är 50 procent eller mindre. 

 Trots 23 § 2 mom. justeras uppräkningsfaktorn också om komplette-

ringsgränsen överstiger samtliga kommuners kompletteringstal. Uppräk-

ningsfaktorn sänks i det fallet till det närmaste värde som innebär att kom-

pletteringsgränsen understiger kompletteringstalet för den kommun som 

har det högsta kompletteringstalet. 

 Uppräkningsfaktorn justeras av landskapsregeringen i samband med be-

räkningen av kompletteringen av skatteinkomsterna för det följande finans-

året. Uppräkningsfaktorn justeras inte under finansåret. Både komplette-

ringsandelen och uppräkningsfaktorn anges med två decimalers noggrann-

het.  

 

26 § 

Samarbetsstöd 

 Samarbetsstöd kan enligt prövning beviljas kommuner som tillsammans 

med en eller flera andra kommuner vidtar samarbetsutvecklande åtgärder. 

För att stöd ska beviljas ska kommunen kunna visa att åtgärderna leder till 

effektivare produktion av kommunal service. 

 Samarbetsstöd beviljas enbart för inledande av projekt. Stöd kan bevil-

jas för det år projektet inleds och för det därpå följande året. 

 

7 kap. 

Stöd för anläggningsprojekt i ytterskärgården 

 

27 § 

Anläggningsstöd 

 Stöd för anläggningsprojekt i ytterskärgården som är nödvändiga för ut-

förande av landskapsandelsuppgifterna kan på ansökan beviljas kommuner 

och kommunalförbund. Anläggningsstödet utgör 20 procent av kommunens 

eller kommunalförbundets kostnader för anläggningsprojektet, med beak-

tande av vad som anges i 34 §. 

 

28 § 

Anläggningsprojekt 

 Med anläggningsprojekt avses byggande, anskaffning, grundlig reparat-

ion eller motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som utgör en funktionell 

helhet samt anskaffning av lös egendom i samband med sådana åtgärder, 

om åtgärdens beräknade totalkostnader uppgår till minst det belopp som 

fastställts i en plan som avses i 29 eller 30 §. Anskaffning av markområde 

ska inte betraktas som ett anläggningsprojekt. 

 Som ett anläggningsprojekt kan även anses en åtgärd enligt 1 mom., om 

de beräknade kostnaderna underskrider det belopp som fastställts i planen i 

fråga och om finansieringen av projektet skulle bli synnerligen betungande 

för kommunen eller kommunalförbundet. 

 

29 § 

Socialvårdsplan 

 Anläggningsprojekt inom socialvården, de högsta kostnaderna för de 

projekt som berättigar till stöd och projektens inledningsår godkänns i soci-

alvårdsplanen enligt landskapslagen (1993:71) om planering av socialvår-

den. 
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30 § 

Finansieringsplan 

 Landskapsregeringen ska årligen i samband med avgivandet av förslaget 

till budget anta en finansieringsplan för anläggningsprojekt inom grund-

skola, medborgarinstitut och kulturverksamhet under de fem följande finan-

såren. 

 Finansieringsplanen ska innehålla: 

 1) de projekt som ska förverkligas under planperioden i prioritetsord-

ning finansårsvis, 

 2) en beräkning av de projektkostnader som berättigar till stöd och 

 3) en beräkning av det anläggningsstöd som ska betalas för projekten. 

 Kommuner och kommunalförbund ska årligen senast vid den tidpunkt 

som landskapsregeringen bestämt lämna in ett förslag till landskapsrege-

ringen med de anläggningsprojekt som kommunen har för avsikt att för-

verkliga under de fem följande åren. 

 

31 § 

Projektplan 

 Den som ansöker om anläggningsstöd ska lämna in en projektplan över 

anläggningsprojektet till landskapsregeringen i god tid året innan projektet 

är avsett att inledas. 

 Projektplanen ska innehålla följande: 

 1) en allmän beskrivning av projektet, 

 2) en redogörelse för behovet av att genomföra projektet, 

 3) en beskrivning av tomten om det är frågan om en ny inrättning eller 

utvidgning av en tidigare inrättning, 

 4) huvudritningar i skala 1:100 och en kortfattad byggnadsbeskrivning, 

 5) en tidtabell för projektets genomförande samt 

 6) en kostnadsberäkning för projektet. 

 

32 § 

Fastställelse av anläggningsprojekt 

 Landskapsregeringen fastställer på basen av projektplanen de anlägg-

ningsprojekt som ska inledas under finansåret. 

 Samtidigt som ett anläggningsprojekt fastställs kan landskapsregeringen 

meddela sökanden ett förhandsbesked om de projekt som kan inledas året 

efter finansåret. Förhandsbeskedet är bindande för landskapsregeringen då 

de projekt som ska inledas följande år fastställs, om inte annat följer av 

landskapets budget eller av en plan som avses i 29 eller 30 §. 

 

33 § 

Förverkligande av anläggningsprojekt 

 Ett anläggningsprojekt ska påbörjas det år då fastställelsebeslutet enligt 

32 § 1 mom. har fattats eller året därpå. 

 Landskapsregeringen kan av särskilda skäl på ansökan besluta att ett an-

läggningsprojekt får påbörjas innan det har fastställts. 

 

34 § 

Stödbelopp 

 För anläggningsprojekt betalas stöd högst för de kostnader landskapsre-

geringen har fastställt. Om de faktiska kostnaderna för ett anläggningspro-

jekt är mindre än de kostnader som godkänts i en plan som avses i 29 eller 

30 § och som landskapsregeringen fastställt, betalas stöd för de faktiska 

kostnaderna. 

 Anläggningsstöd betalas inte för anläggningsprojekt vars kostnader är 

mindre än det belopp som fastställts i planen, om det inte är fråga om ett 

anläggningsprojekt som avses i 28 § 2 mom. 
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8 kap.  

Administration och utbetalning 

 

35 § 

Beslut om landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna 

 Landskapsregeringen beslutar om landskapsandelar för driftskostnader-

na och kompletteringen av skatteinkomsterna före den 11 januari varje år. 

 

36 § 

Utbetalning 

 Landskapsandelarna för driftskostnaderna och kompletteringen av skat-

teinkomsterna utbetalas månatligen från ingången av finansåret i lika stora 

poster senast den 11 varje månad. 

 En justering av basbeloppen enligt 18 § beaktas vid utbetalningen av 

landskapsandelar från och med november månad och ska vara slutförd 

inom finansåret. 

 

37 § 

Beslut om och utbetalning av samarbetsstöd 

 Ansökan om samarbetsstöd ska göras före utgången av oktober. Stödet 

beviljas av landskapsregeringen före utgången av finansåret.  

 Samarbetsstöd utbetalas mot redovisning av betalda godtagbara kostna-

der. 

 

38 § 

Utbetalning av anläggningsstöd 

 Stöd för anläggningsprojekt i ytterskärgården utbetalas månatligen sen-

ast den 20 varje månad i lika stora poster under den tid projektet beräknas 

pågå. Den första posten ska betalas ut månaden efter den månad då med-

delande har inkommit om att projektet har inletts. Om projektet på det sätt 

som avses i 33 § 2 mom. har inletts innan det har fastställts, ska dock den 

första posten betalas ut senast månaden efter den månad då fastställelsebe-

slutet fattades. 

 

39 § 

Projektredovisning och stödbeslut 

 För fastställelse av det slutliga stödet för ett anläggningsprojekt i yt-

terskärgården ska den som beviljats stöd redovisa de faktiska kostnaderna 

för genomförandet av projektet för landskapsregeringen. Projektredovis-

ningen ska lämnas in till landskapsregeringen senast den 31 augusti året ef-

ter att anläggningsprojektet blev färdigt. 

 Landskapsregeringen fattar beslut om det slutliga stödet för anlägg-

ningsprojektet inom två månader efter att projektredovisningen har lämnats 

in. 

 

40 § 

Rättelse av räknefel 

 Landskapsregeringen kan på eget initiativ eller på begäran rätta räknefel 

i beslut och uppgifter som avses i denna lag. 

 

41 § 

Betalning av utebliven förmån 

 Om det efter att den i 45 § angivna tiden för fastställande av rättelseyr-

kande framkommer uppgifter som inte tidigare har varit kända, och om 

kommunen eller någon annan mottagare av landskapsandel på grund av 

detta inte har fått sådan landskapsandel eller komplettering av skattein-
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komsterna som den enligt lag hade haft rätt till, ska det uteblivna beloppet 

betalas till mottagaren. På beloppet ska betalas en årlig ränta enligt 3 § 2 

mom. räntelagen (FFS 633/1982) räknat från ingången av den månad då 

landskapsandelen eller kompletteringen av skatteinkomsterna borde ha be-

talats. 

 Om den uteblivna förmånen har liten betydelse och utgifterna för utbe-

talning av den inte skulle stå i proportion till sakens ekonomiska betydelse, 

betalas dock inte förmånen. 

 Landskapsregeringen får besluta att en utebliven förmån betalas senare i 

samband med utbetalningen av följande landskapsandelar eller komplette-

ring av skatteinkomsterna. 

 

42 § 

Återbetalning av grundlös förmån 

 Om en kommun eller någon annan mottagare av landskapsandel utan 

grund har fått landskapsandel eller komplettering av skatteinkomsterna, ska 

landskapsregeringen bestämma att det överbetalda beloppet ska återbetalas. 

På det belopp som återbetalas tas en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntela-

gen ut, räknat från ingången av den månad under vilken landskapsandelen 

eller kompletteringen av skatteinkomsterna har betalats.  

 Om den förmån som ska återbetalas är liten eller om det ska anses vara 

oskäligt att kräva återbetalning eller ta ut ränta, behöver det inte bestämmas 

att förmånen ska återbetalas. 

 Landskapsregeringen får besluta att en förmån som ska återbetalas dras 

av senare i samband med utbetalning av följande landskapsandelar eller 

komplettering av skatteinkomsterna. 

 

43 § 

När betalningsskyldigheten upphör 

 Skyldighet att betala en utebliven förmån eller att återbetala en grundlös 

förmån upphör inom fem år från utgången av det finansår då förmånen 

borde ha betalats eller betalades. 

 

44 § 

Återbetalning av anläggningsstöd 

 Landskapsregeringen kan besluta att den del av den anskaffade egen-

domens gängse värde som motsvarar stödet för ett anläggningsprojekt i yt-

terskärgården helt eller delvis ska återbetalas till landskapet, om egendo-

men överlåts till någon annan, om verksamheten upphör eller om egendo-

mens användning varaktigt ändras så att egendomen inte kan användas för 

någon annan verksamhet som hör till landskapsandelsuppgifterna. 

 Om egendom för vilken anläggningsstöd har mottagits blir förstörd eller 

skadad, kan landskapsregeringen besluta att en motsvarande del av försäk-

rings- eller annan skadeersättning helt eller delvis ska betalas till landskapet 

eller dras av från stödet för ett nytt anläggningsprojekt i ytterskärgården. 

 Den som får anläggningsstöd ska inom sex månader efter det att de för-

ändringar som avses i 1 och 2 mom. inträffat göra en anmälan till land-

skapsregeringen. Om det senare framgår att någon anmälan inte gjorts inom 

utsatt tid, ska en mot stödet svarande del av egendomens gängse värde beta-

las till landskapet med en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen, om inte 

landskapsregeringen av särskilda skäl beslutar något annat. 

 

9 kap. 

Överklagande 
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45 § 

Rättelseförfarande 

 En kommun eller ett kommunalförbund som inte nöjer sig med ett be-

slut om landskapsandel, komplettering av skatteinkomsterna eller bevil-

jande av stöd enligt denna lag har rätt att inom trettio dagar efter att ha fått 

del av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos landskapsrege-

ringen. 

 

46 § 

Överklagande 

 Landskapsregeringens beslut med anledning av rättelseyrkande får i 

fråga om lagligheten överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt 

förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996). 

 Andra beslut som fattats med stöd av denna lag än de som anges i 

1 mom. får inte överklagas. 

 

10 kap. 

Särskilda bestämmelser 

 

47 § 

Kommuninvånare 

 Med invånare i kommunen avses den som har hemkommun kommunen 

enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994). 

 Med kommunens invånarantal avses om inget annat anges antalet invå-

nare i kommunen vid ingången av året före finansåret.  

 

48 § 

Skyldighet att lämna information 

 Kommuner och kommunalförbund ska ge landskapsregeringen den in-

formation som behövs för att fastställa landskapsandelar och komplettering 

av skatteinkomsterna enligt denna lag. 

 

49 § 

Vite 

 Om en kommun eller ett kommunalförbund vid ordnandet av landskaps-

andelsuppgifterna vägrar uppfylla en lagstadgad förpliktelse eller en för-

pliktelse om vilken föreskrivs med stöd av lag, kan landskapsregeringen 

vid vite tvinga kommunen eller kommunalförbundet att uppfylla förpliktel-

sen. 

 

11 kap. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 

50 § 

Ikraftträdande 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med 

finansåret 2018. Lagens 8 § ska dock tillämpas först från och med den tid-

punkt som avses i 3 § 3 mom. landskapslagen om en kommunalt ordnad 

socialtjänst. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

51 § 

Bestämmelser som upphävs 

 Genom denna lag upphävs landskapslagen (1993:70) om landskapsan-

delar till kommunerna, landskapslagen (1993:72) om planering av och 
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landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten samt landskaps-

lagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper. 

 Bestämmelserna om landskapsandel för anläggningsprojekt i landskaps-

lagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kultur-

verksamheten ska dock tillämpas på anläggningsprojekt för vilka beslut om 

fastställelse eller om förhandsbesked har fattats före den 1 januari 2018. 

 Genom denna lag upphävs också landskapsregeringens beslut ÅLR 

2017/… om kommunernas justeringsbelopp samt besluten ÅLR 2017/…, 

ÅLR 2017/… och ÅLR 2017/… till de delar de gäller fastställande av bas-

belopp för verksamhetsåret 2018. 

 

52 § 

Basbelopp för finansåret 2018 

 Basbeloppen som avses i 4, 9 och 11 §§ fastställs för finansåret 2018 

med nettodriftskostnaderna finansåret 2015 som grund. Basbeloppen be-

räknas på det sätt som föreskrivs i 20 och 21 §§ och justeras därefter med 

förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basser-

vicen på Åland. 

 För finansåret 2018 fastställs basbeloppet för beräkning av normkostna-

den för medborgarinstitut till 34,70 euro och basbeloppet för beräkning av 

normkostnaden för kulturverksamhet till 153 euro. 

 Landskapsregeringen fattar beslut om basbeloppen enligt 1 mom. före 

den 11 januari 2018. 

 

53 § 

Övergångsperiod 

 För övergångsperioden beräknas en koefficient genom att totalbeloppet 

för finansåret 2017 divideras med totalbeloppet för finansåret 2018. Däref-

ter multipliceras varje kommuns totalbelopp för finansåret 2018 med koef-

ficienten och från produkten subtraheras kommunens totalbelopp för finan-

såret 2017. Om differensen är negativ får kommunen ett tillägg till land-

skapsandelen för socialvården under övergångsperioden och om differensen 

är positiv görs ett avdrag från landskapsandelen för socialvården. Tillägg 

och avdrag beräknas enligt följande tabell: 

  
Finansår Andel av differensen 

2018 75 % 

2019 50 % 

2020 25 % 

 

 Med totalbeloppet för finansåret 2017 avses det sammanlagda beloppet 

av landskapsandelar för driftskostnaderna och komplettering av skattein-

komsterna enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna, 

landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för social-

vården och landskapslagen om planering av och landskapsandel för under-

visnings- och kulturverksamheten, med beaktande av justeringsbeloppet en-

ligt 10a § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna, i deras ly-

delse vid tidpunkten för denna lags ikraftträdande. 

 Med totalbeloppet för finansåret 2018 avses det sammanlagda beloppet 

av landskapsandelar för driftskostnaderna och komplettering av skattein-

komsterna enligt denna lag. 

 

2. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av landskapslagen om planering av och 

landskapsandel för socialvården 
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 I enlighet med lagtingets beslut 

 upphävs rubriken till 3 kap., 7–14a §§, rubriken till 4 kap., 15–21 §§, 

23–26 §§, rubriken till 6 kap., 28, 31 och 32 §§ landskapslagen (1993:71) 

om planering av och landskapslag för socialvården, sådana de lyder i land-

skapslagarna …, 

 ändras lagens rubrik, 1 och 2 §§, 5 § 1 mom. inledningssatsen  och 5 

punkten, 5 § 2 mom., 27 och 30 §§, sådana de lyder i landskapslagarna …, 

som följer: 

  

L A N D S K A P S L A G 

om planering av socialvården 

 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

 Denna lag tillämpas på planering av socialvården om det föreskrivs i 

någon annan landskapslag (speciallag).  

 Med landskapsandel avses i denna lag landskapsandel för socialvård och 

för samordnad socialtjänst enligt landskapslagen (2017:…) om landskaps-

andelar till kommunerna (landskapsandelslagen). 

 

2 § 

Socialvårdens resurser 

 Varje kommun ska anvisa resurser för den socialvård som enligt land-

skapsandelslagen hör till landskapsandelsuppgifterna. 

 

5 § 

Socialvårdsplanens innehåll 

 Socialvårdsplanen ska innehålla: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 5) en förteckning över anläggningsprojekt, de högsta kostnaderna för de 

projekt som berättigar till stöd och projektens inledningsår. 

 Dessutom ska planen innehålla beloppet av minimikostnaderna för att 

ett projekt ska betraktas som ett anläggningsprojekt samt en uppskattning 

av det stöd som betalas för anläggningsprojekt. 

 

27 § 

Överklagande 

 Landskapsregeringens beslut som avses i 29 § 3 mom. får i fråga om 

lagligheten överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvalt-

ningsprocesslagen (FFS 586/1996). 

 

30 § 

Skyldighet att lämna upplysningar 

 Kommunerna eller kommunalförbunden ska ge landskapsregeringen de 

upplysningar som behövs för att pröva ändamålsenligheten i kommunens 

servicesystem. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. Lagen ska dock tillämpas i 

sin tidigare lydelse när det gäller anläggningsprojekt för vilka beslut om 

fastställelse eller om förhandsbesked har fattats före detta datum. 

 Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2017/… 

och ÅLR 2017/… till de delar de gäller fastställande av basbelopp för verk-

samhetsåret 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 
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3. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 6 § landskapslagen om en kommunalt samordnad 

socialtjänst 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § landskapslagen (2017:2) om 

en kommunalt samordnad socialtjänst, som följer: 

 

6 § 

Finansiering 

 På den verksamhet som omfattas av den samordnade socialtjänsten till-

lämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. För finan-

sieringen av verksamheten tilldelas kommunen landskapsandel enligt land-

skapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kommunerna, som också in-

nehåller närmare bestämmelser om möjligheten att lyfta samarbetsstöd för 

samarbetsutvecklande åtgärder. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

4. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad 

socialtjänst 
 

 I enlighet med lagtingets beslut 

 upphävs ikraftträdelsebestämmelsens 3 mom. landskapslagen (2017:2) 

om en kommunalt samordnad socialtjänst sådan den lyder i landskapslagen 

… samt 

 ändras lagens 6d § sådan den lyder i landskapslagen … som följer: 

 

6d § 

Finansiering 

 Kommunalförbundets medlemmar svarar för finansieringen av den 

samordnade socialtjänsten i enlighet med vad som avtalas i grundavtalet för 

kommunalförbundet. 

 På den verksamhet som omfattas av den samordnade socialtjänsten till-

lämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. För finan-

sieringen av verksamheten tilldelas kommunen landskapsandel enligt land-

skapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kommunerna. Enligt 8 § i 

den nämnda lagen är kommunalförbundet mottagare av landskapsandelen. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den  

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

5. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 2 och 2a §§ landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 punkten och 2a § 2 punk-

ten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riks-



40 
 

 

författningar om socialvård, av dessa lagrum 2 § 1 punkten sådan den lyder 

i landskapslagen 2015/20 och 2a § 2 punkten sådan den lyder i landskaps-

lagen 2003/79, som följer: 

 

2 § 

 Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvi-

kelser: 

 1) Hänvisningar till lagen om planering av och statsandel för social- och 

hälsovården (FFS 733/1992) och andra lagar om statlig finansiering och or-

ganisation av kommunernas uppgifter, ska i landskapet avse landskapslagen 

(1993:71) om planering av socialvården, landskapslagen (2017:…) om 

landskapsandelar till kommunerna och annan landskapslagstiftning om 

landskapets finansiering och organisation av kommunernas uppgifter. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2a § 

 Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna 

lag äga tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller social-

vården. Lagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2) Hänvisningen i lagens 12 § till 4 § l mom. 4 punkten lagen om plane-

ring av och statsandel för social- och hälsovården (FFS 733/1992), rörande 

en kommuns köp av socialvårdstjänster, ska i landskapet avse 3 § l mom. 

4 punkten landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

6.  

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om utkomststöd 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § landskapslagen (1998:66) 

om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den ly-

der i landskapsalgen 2011/110, som följer: 

 

6 § 

 Finansiering 

 På sådan verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag till-

lämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. För finan-

sieringen av verksamheten tilldelas kommunen landskapsandel enligt land-

skapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kommunerna om inte något 

annat bestäms genom lag. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

 

7. 
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L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 30 § barnomsorgslagen för landskapet Åland 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 30 § barnomsorgslagen 

(2011:86) för landskapet Åland, som följer: 

 

30 § 

Landskapsandelar 

 På verksamhet som ordnas i enlighet med denna lag tillämpas land-

skapslagen (1993:71) om planering av socialvården. För finansieringen av 

verksamheten tilldelas kommunen landskapsandel enligt landskapslagen 

(2017:…) om landskapsandelar till kommunerna. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

8.  

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 25 § landskapslagen om hemvårdsstöd 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 25 § landskapslagen (2015:68) 

om hemvårdsstöd, som följer: 

 

25 § 

Landskapsandelar 

 På verksamhet som kommunen ordnar enligt denna lag tillämpas land-

skapslagen (1993:71) om planering av socialvården. För finansieringen av 

verksamheten tilldelas kommunen landskapsandel enligt landskapslagen 

(2017:…) om landskapsandelar till kommunerna. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

9. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 3 mom. landskapslagen 

(2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd 

på grund av handikapp, som följer: 

 

2 § 

Hänvisningar 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 5 § handikappservice-

lagen till lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 

(FFS 733/1992) avse landskapslagen (1993:71) om planering av socialvår-

den och landskapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kommunerna. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__________________ 
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 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

10.  

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning av lagen 

angående specialomsorger om utvecklingsstörda  
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § landskapslagen (1978:48) 

om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, 

sådan den lyder i landskapslagen 1993/69), som följer: 

 

5 § 

 På verksamhet som ordnas i enlighet med denna lag tillämpas land-

skapslagen (1993:71) om planering av socialvården. För finansieringen av 

verksamheten tilldelas kommunen landskapsandel enligt landskapslagen 

(2017:…) om landskapsandelar till kommunerna om inte annat är särskilt 

föreskrivet. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

11. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av barnskyddslagen 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 9 punkten landskapslagen 

(2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, sådan 

den lyder i landskapslagen 2013/119), som följer: 

 

5 § 

Särskilda avvikelser 

 Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf an-

givna avvikelser iakttas i landskapet: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 9) Hänvisningen i 18 § i barnskyddslagen till lagen om planering av och 

statsandel för social- och hälsovården (FFS 733/1992) och lagen om stats-

andel för kommunal basservice ska i landskapet avse landskapslagen 

(1993:71) om planering av socialvården och landskapslagen (2017:…) om 

landskapsandelar till kommunerna. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

12.  

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 

lagen om nykterhetsarbete 
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 I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 3 punkten landskapslagen 

(2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete, som 

följer: 

 

3 § 

Avvikelser 

 Bestämmelserna i rikslagen gäller på Åland med följande avvikelser: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 3) Hänvisningen i 7 § rikslagen till lagen om planering av och statsun-

derstöd för social- och hälsovården (FFS 733/1992) och lagen om statsan-

del för kommunal basservice (FFS 1704/2009) ska på Åland avse land-

skapslagen (1993:71) om planering av socialvården och landskapslagen 

(2017:…) om landskapsandelar till kommunerna. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

13. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 47 § och 48 § 3 och 5 mom. 

grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland, av dessa lagrum 48 § 3 

och 5 mom. som de lyder i landskapslagen 1998/28 som följer: 

 

47 § 

Landskapsandel 

 För finansieringen av grundskolan och ersättande skolor tilldelas kom-

munen landskapsandel enligt landskapslagen (2017:…) om landskapsande-

lar till kommunerna. 

 

48 § 

Hemkommunernas kostnadsansvar 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Om en elev går i en ersättande skola vars verksamhet finansieras av hu-

vudmannen för skolan, ska elevens hemkommun betala ett belopp motsva-

rande det basbelopp för en elev i grundskolan som fastställts för det tredje 

intervallet enligt 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 

till huvudmannen för den ersättande skolan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 När hemkommunens kostnadsansvar bestäms beaktas inte de kostnader 

som avses i 20 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

Med elevens hemkommun avses den kommun, där eleven har sin hem-

kommun enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994) vid ingången av re-

spektive termin. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

14.  
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L A N D S K A P S L A G 

om ändring av landskapslagen om medborgarinstitut 
 

 I enlighet med lagtingets beslut  

 ändras 8 och 9 §§ landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut samt 

 ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med 

ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:  

 

8 § 

 För finansieringen av medborgarinstitut tilldelas kommunen landskaps-

andel enligt landskapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kommuner-

na. Enligt 13 § 2 mom. i den nämnda lagen är huvudmannen för medbor-

garinstitutet mottagare av landskapsandelen. 

 Om en kommun är huvudman för ett medborgarinstitut och även andra 

kommuner utnyttjar dess tjänster, är de övriga kommunerna skyldiga att be-

tala den andel av medborgarinstitutets driftskostnader som hänför sig till 

kommunen. Om inte annat avtalats ska kommunens betalningsandel räknas 

ut så att från de faktiska driftskostnaderna för hela medborgarinstitutets 

verksamhet i landskapet dras av den landskapsandel huvudmannen har fått. 

Kommunerna debiteras slutligen nettokostnaden i förhållande till antalet 

invånare i var och en kommun. 

  

9 § 

 En kommun som i enlighet med 8 § 2 mom. ska betala en betalningsan-

del till medborgarinstitutets huvudman ska två gånger om året, den första 

gången i februari och den andra gången i oktober, betala en betalningsandel 

till medborgarinstitutets huvudman om inget annat avtalats.  

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

15. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 8 § landskapslagen om allmänna bibliotek 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § landskapslagen (1997:82) 

om allmänna bibliotek, som följer: 

 

8 § 

Landskapsandel 

 För finansieringen av biblioteken tilldelas kommunen landskapsandel 

enligt landskapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kommunerna. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

16.  

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av 8 och 11 §§ landskapslagen om kulturell 

verksamhet 
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 I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § och 11 § 3 mom. landskaps-

lagen (1983:39) om kulturell verksamhet, sådana de lyder i landskapslagen 

1993/94, som följer: 

 

7 § 

 För finansieringen av kulturverksamheten tilldelas kommunen land-

skapsandel enligt landskapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kom-

munerna. 

 

11 §.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 När landskapsunderstöd enligt 1 mom. beviljas för ett anläggningspro-

jekt gäller i fråga om projektet i tillämpliga delar vad som föreskrivs om 

stöd för anläggningsprojekt i landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna. Bestämmelserna i 32 och 33 §§ i nämnda lag tillämpas dock 

inte och trots lagens 28 § fastställer landskapsregeringen till vilket belopp 

landskapsunderstöd högst kan beviljas. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

17. 

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 §, 14 § 2 mom. och 26 § land-

skapslagen (1987:86) om ungdomsarbete, sådana de lyder i landskapslagen 

1993/93, som följer: 

 

7 § 

 För finansieringen av ungdomsarbetet tilldelas kommunen landskapsan-

del enligt landskapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kommunerna. 

 

14 § 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 När landskapsunderstöd enligt 1 mom. beviljas för ett anläggningspro-

jekt gäller i fråga om projektet i tillämpliga delar vad som föreskrivs om 

stöd för anläggningsprojekt i landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna. Bestämmelserna i 32 och 33 §§ i nämnda lag tillämpas dock 

inte och trots lagens 28 § fastställer landskapsregeringen till vilket belopp 

landskapsunderstöd högst kan beviljas. 

 

26 § 

 På sammanslutning i vilken bestämmanderätten innehas av kommun el-

ler kommunalförbund tillämpas bestämmelserna om kommunalförbund i 

landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

18.  
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L A N D S K A P S L A G 

om ändring av idrottslagen för landskapet Åland 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 §, 11 § 3 mom. och 29 § id-

rottslagen (1983:42) för landskapet Åland, som följer: 

 

8 § 

 För finansieringen av idrottsverksamheten tilldelas kommunen land-

skapsandel enligt landskapslagen (2017:…) om landskapsandelar till kom-

munerna. 

 

11 § 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 När landskapsunderstöd enligt 1 mom. beviljas för ett anläggningspro-

jekt gäller i fråga om projektet i tillämpliga delar vad som föreskrivs om 

stöd för anläggningsprojekt i landskapslagen om landskapsandelar till 

kommunerna. Bestämmelserna i 32 och 33 §§ i nämnda lag tillämpas dock 

inte och trots lagens 28 § fastställer landskapsregeringen till vilket belopp 

landskapsunderstöd högst kan beviljas. 

  

29 § 

 På aktiebolag och andra sammanslutningar i vilka kommuner är med-

lemmar eller delägare och i vilka kommunen eller kommunalförbund har 

avgörande inflytande tillämpas bestämmelserna om kommunalförbund i 

landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den  

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

19.  

L A N D S K A P S L A G 

om ändring av räddningslagen för landskapet Åland 
 

 I enlighet med lagtingets beslut 

 upphävs 74 § räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland 

  ändras lagens 75, av dessa lagrum 75 § 2 mom. sådant det lyder i land-

skapslagen 2007/76, som följer: 

 

75 § 

Landskapsstöd för materielanskaffningar 

 Inom ramen för landskapets budget kan en kommun, enligt landskapsre-

geringens prövning beviljas landskapsstöd för betydande kostnader vid an-

skaffning av materiel som krävs för skötseln av kommunens räddningsvä-

sende. Bedömningen i vad mån en kostnad ska anses vara betydande görs 

utgående från ett belopp som landskapsregeringen särskilt ska fastställa. 

 Landskapsstödet fastställs utgående från kommuntyp enligt nedanstå-

ende tabell. Landskapsregeringen fastställer vid behov kommuntyperna en-

ligt uppgifter om invånarantalet i kommunen vid ingången av det år då fast-

ställelsen sker. 
 

Kommuntyp Procent 

Kommuner med högst 6 invånare per 
kvadratkilometer landyta 65,00 

Kommuner med över 6 men högst 11 
invånare per kvadratkilometer landyta 55,00 



 47 

 

Kommuner med över 11 men högst 18 
invånare per kvadratkilometer landyta 55,00 

Kommuner med över 18 men högst 24 
invånare per kvadratkilometer landyta 50,00 

Kommuner med över 24 men högst 30 
invånare per kvadratkilometer landyta 50,00 

Kommuner med över 30 men högst 36 
invånare per kvadratkilometer landyta 35,00 

Kommuner med över 36 men högst 42 
invånare per kvadratkilometer landyta 35,00 

Kommuner med över 42 invånare per 
kvadratkilometer landyta 35,00 

 

 Om två eller flera kommuner avser att för gemensamt bruk anskaffa så-

dan materiel som avses i 1 mom. eller om ett kommunalförbund är huvud-

man fastställs landskapsstöd för materielanskaffningen för varje kommuns 

andel i enlighet med dess kommuntyp. 

 Om särskilda skäl föreligger kan inom ramen för landskapets budget och 

i enlighet med landskapsregeringens prövning beviljas landskapsstöd utö-

ver det landskapsstöd som avses i 2 mom. 

 

76 §  

Förhandsbesked 

 Innan bindande anskaffningsavtal ingås eller beställningar görs ska 

kommunen inhämta ett förhandsbesked av landskapsregeringen för sådan 

egendom som enligt 75 § kan berättiga till landskapsstöd. Till en begäran 

om förhandsbesked ska en utredning över åtgärden eller anskaffningen och 

dess kostnader bifogas i enlighet med vad landskapsregeringen bestämmer. 

 Förhandsbeskedet är bindande för landskapsregeringen om åtgärden 

vidtas inom ett år räknat från utgången av det kalenderår då förhandsbeske-

det gavs, såvida inte annat följer av landskapets budget. 

 

77 §  

Ersättningsgrunder 

 En förutsättning för att landskapsstöd för kostnader som avses i 75 § ska 

betalas ut är att kostnaderna är nödvändiga och skäliga för skötseln av 

räddningsväsendet samt att åtgärdens totalkostnader uppgår till minst det 

belopp som avses i 75 § 1 mom. 

 En kommun får inte landskapsstöd för värdeminskningar eller kostnader 

i samband med lån. Grunderna för beviljande av landskapsstöd enligt 75 § 

fastställs av landskapsregeringen genom beslut. 

 

78 § 

Slutredovisning 

 Kommunen ska senast ett år efter det att åtgärden eller anskaffningen 

slutförts lägga fram en slutredovisning för landskapsregeringen över de fak-

tiska kostnaderna för åtgärden eller anskaffningen. 

 Landskapsregeringen ska fatta beslut om beviljande och utbetalning av 

landskapsstödet inom två månader efter det att den slutliga redovisningen 

lämnats in. 

 

79 § 

Ändrade förutsättningar för beviljande av landskapsstöd 

 Landskapsregeringen kan besluta att den del av den anskaffade egen-

domens gängse värde som motsvarar landskapsstödet för de kostnader som 

enligt 75 § beviljats kommunen helt eller delvis ska återbetalas till land-

skapet. Förutsättningen härför är att 

 1) egendomen överlåts till någon annan, 



48 
 

 

 2) verksamheten upphör eller att 

 3) egendomens användning varaktigt ändras så att egendomen inte kan 

användas för den avsedda verksamheten. 

 Om egendom för vilken landskapsstöd har mottagits blir förstörd eller 

skadad, kan landskapsregeringen besluta att en motsvarande del av försäk-

rings- eller annan skadeersättning helt eller delvis ska betalas till landskapet 

eller dras av från landskapsstöd som enligt 75 § beviljats för nya kostnader. 

 Den som får landskapsstöd ska inom sex månader efter det att de för-

ändringar som avses i 1 och 2 mom. inträffat göra en anmälan till land-

skapsregeringen. 

 Om det senare framgår att någon anmälan inte gjorts inom utsatt tid, ska 

en mot landskapsstödet svarande del av egendomens gängse värde betalas 

till landskapet med en årlig ränta som motsvarar den av finansministeriet 

fastställda grundräntan beräknad på grundval av vad som därom föreskrivs 

särskilt i annan lagstiftning. 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.  

 En ansökan om landskapsandel för materielanskaffningar som lämnats 

in före denna lags ikraftträdande betraktas som en ansökan om landskaps-

stöd enligt denna lag. På landskapsandelar för vilka beslut om förhandsbe-

sked, beviljande eller utbetalning har fattats med stöd av lagens tidigare ly-

delse tillämpas motsvarande bestämmelser om landskapsstöd i denna lag. 

 Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

 

20. 

L A N D S K A P S L A G 

om upphävande av landskapslagen om landskapsandel för 

underhållskostnader för gator 
 

 I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs 

 

1 § 

 Genom denna lag upphävs landskapslagen (1980:46) om landskapsandel 

för underhållskostnader för gator. 

 

2 § 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

 

21.  

L A N D S K A P S L A G 

om upphävande av 10 § 2 mom. landskapslagen om 

lantbruksnämnder 
 

 I enlighet med lagtingets beslut föreskivs: 

 

1 § 

 Genom denna lag upphävs 10 § 2 mom. landskapslagen (1972:25) om 

lantbruksnämnder, sådant det lyder i landskapslagen 1998/85. 

 

2 § 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.  

 

 

22. 
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L A N D S K A P S L A G 

om upphävande av 2 § landskapslagen om landskapsunderstöd 

för främjande av näringar i kommunerna 
 

 I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 

 

1 § 

 Genom denna lag upphävs 2 § landskapslagen (1989:60) om landskaps-

understöd för främjande av näringar i kommunerna sådan den lyder i land-

skapslagen 1993/76. 

 

2 § 

 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.  

 

__________________ 

 

 

Mariehamn den  

 

 

L a n t r å d 

 

 

 

 

 

Föredragande ledamot 

 

 

 

 


