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Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2006
I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 22 § landskapslagen (1993:71) om
planering av och landskapsandel för socialvården,
ändras lagens 8 § 1 mom., 11 § och 14-15 §§,
av dessa lagrum 14 § sådan den lyder i landskapslagen 1997/26, 8 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1998/26 och 11 § sådan
den lyder i landskapslagen 2003/90 samt
ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i
olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:
8§
Fastställande av basbeloppen
Landskapsregeringen fastställer årligen i
socialvårdsplanen de basbelopp per kommuninvånare som utgör grunden för landskapsandelarna för socialvårdens driftskostnader för det
följande verksamhetsåret. Basbeloppen fastställs på basen av föregående fastställelseårs
basbelopp justerat med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala
basservicen fastställelseåret. Vid fastställandet beaktas även de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna under verksamhetsåret.
--------------------------------------

1)

Lr framst. nr 18/2006-2007
Fu bet. nr 7/2006-2007

11 §
Landskapsandelsprocenter enligt
bosättningsstrukturgrupp
Landskapsandelsprocenterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper är följande:
Bosättnings
strukturgrupp
1
2
3
4
5
6
7
8

Procent
43,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
12,00

14 §
Särskilda landskapsandelar för specialomsorg, barnskydd och missbrukarvård
I tillägg till den landskapsandel som avses i
10 § erhåller kommunen särskilda landskapsandelar för specialomsorg, barnskydd och missbrukarvård. De särskilda landskapsandelarna
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fastställs var för sig med nettodriftskostnaderna för respektive område som grund.
De särskilda landskapsandelarna för specialomsorgen, barnskyddet och missbrukarvården fastställs genom att kommunens självriskbelopp dras ifrån kommunens nettodriftskostnader för området. Kommunens självriskbelopp beräknas genom att nettodriftskostnaderna multipliceras med kommunens självriskprocent, vilken erhålls genom att kommunens
landskapsandelsprocent enligt 11 § dras ifrån
100 procent.
Med nettodriftskostnaderna för specialomsorgen avses kommunens kostnader för kommunalförbundet för det åländska specialomsorgsdistriktet. Vid beräkningen används uppgifterna i senast fastställda bokslut.
15 §
Beviljande av landskapsandel för
anläggningsprojekt
Landskapsandel för anläggningsprojekt som
är nödvändiga för ordnande av socialvården kan
på ansökan beviljas kommuner i bosättnings-

strukturgrupp 1. Landskapsandelen utgör 20 procent av kommunens kostnader för anläggningsprojektet, med beaktande av vad som anges i
21 §.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007
med undantag av lagens 15 § som träder i kraft
den 1 januari 2008.
Till de delar lagen träder i kraft den 1 oktober
2007 tillämpas den första gången på landskapsandelar som beviljas för verksamhetsåret 2008,
förutom när det gäller lagens 8 § som tillämpas
första gången vid fastställande av basbeloppen
för år 2009.
Till den del lagen träder i kraft den 1 januari
2008 skall lagen i dess tidigare lydelse tillämpas på anläggningsprojekt för vilka beslut om
fastställande eller om förhandsbesked har fattats före detta datum.
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