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Förvaltningsutskottets betänkande nr 5 om regeringens proposition med förslag till lag om statsandelar till kommunerna och
lagstiftning som har samband med den
Riksdagen remitterade den 11 februari 1992
regeringens proposition nr 214/1991 rd till förvaltningsutskottet för beredning.
Utskottet har i detta sammanhang behandlat
också rdm. Drombergs hemställningsmotion nr
18111991 rd om revidering av grunderna för
räntorna för statsandelar, rdm. Ryynänens hemställningsmotion nr 243/1991 rd om jämbördigt
bemötande av kommunerna vid reformen av
statsandelssystemet, rdm. Siuruainens m.fl. hemställningsmotion nr 249/1991 rd om tryggande
av lika villkor för kommunerna vid statsandelsreformen och rdm. Urpilainens m.fl. hemställningsmotion nr 254/1991 rd om revidering av
statsandelssystemet, som riksdagen remitterade
till utskottet den 7 juni 1991.
Utskottet har hört inrikesministern Mauri
Pekkarinen och konsultative tjänstemannen
Raimo Lindberg vid inrikesministeriet, statssekreteraren Pekka Tuomisto vid statsrådets kansli,
lagstiftningsrådet Arto Sulonen och överinspektören Matti Väisänen vid undervisningsministeriet, kanslichefen Heikki S. von Hertzen, avdelningschefen Kimmo Leppo, avdelningschefen
Markku Lehto och äldre regeringssekreteraren
Pekka lärvinen vid social- och hälsovårdsministeriet, överdirektören Pekka Ojala, konsultative tjänstemannen Risto Savola och äldre finanssekreteraren Marja Tuovinen vid finansministeriet, förvaltningsdirektören Kari Pitkänen
vid utbildningsstyrelsen, avdelningschefen Hannu Konstari vid statens revisionsverk, inspektionsrådet Teuvo Mäkelä vid statsrevisorernas
kansli, kanslichefen Risto Jaakkola, avdelningschefen Pekka Silventoinen och länssekreteraren Ilkka Virtanen vid länsstyrelsen i Nylands
län, avdelningschefen Väinö Saari, yrkesutbildningsinspektören Päivi Lehtonen och överinspektören Iiris Hyytinen vid länsstyrelsen i S:t
Michels län, generalsekreteraren Eino Hosia vid
delegationen för informationsförvaltningen
inom den offentliga förvaltningen, vice ordföranden Voitto Ahlgren och generalsekreteraren
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Paavo Lounela vid delegationen för zigenarärenden, verkställande direktören Jussi-Pekka Alanen, vice verkställande direktören Pekka Alanen, biträdande avdelningschefen Simo Juva,
chefsplaneraren Urpo Ekström och juristen
Antero Jaakkola vid Finlands Stadsförbund,
vice verkställande direktören Leif Engfelt, avdelningschefen Olli Kerola, biträdande avdelningschefen Matti Rasila, utredningschefen
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Berndt Långvik vid Finlands svenska kommunförbund, direktören Jorma Back vid Sjukhusförbundet, biträdande avdelningschefen
Markku Lemmetty vid Akava, ordföranden för
Finlands Hälsovårdarförbund Anna-Ester Liimatainen-Lamberg och lönesekreteraren Kauko
Passi vid Finlands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, statistiksekteraren
Sinikka Nurminen vid Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund, juristen Heikki Sipiläinen och lönesekreteraren Pekka Rönkkö vid
Tjänstemännens och Arbetamas Samorganisation, ombudsmannen Pekka Piispanen vid Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund, socialpolitiske ombudsmannen Markku Koponen vid
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund, utredningschefen Timo Sinisalo vid Landskapens
förbund i Finland, verksamhetsledaren Timo
Hannula vid Lapplands landskapsförbund,
verksamhetsledaren Paavo Karttunen vid Kalajokilaakson Talousalueen liitto, specialplaneraren Olli Hari och specialplaneraren Birgitta
Rickman från Helsingfors stad, stadsdirektören
Pirjo Ala-Kapee och projektplaneraren Jouko
Sillanpää från Vanda stad, budgetchefen Heikki
Helin från Lahtis stad, finansieringsdirektören
Raili Tiitola från Vasa stad, budgetchefen Maritta Vuorinen från Kuopio stad, stadskamreren
Thomas Karlsson från Ekenäs stad, stadskamreren Erkki Lämsä från Kajana stad, tf. stadsdirektören Paavo Vanhatupa från Etseri stad,
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stadskamreren Reijo Timperi från Forssa stad,
kommundirektören Jorma Ravio från Lavia
kommun, kommundirektören Aimo Lehmikangas från Rantsila kommun, kommundirektören Pauli Laurila från Pelkosenniemi kommun,
kommundirektören Curt Dannström från
Dragsfjärds kommun, kommundirektören Ilkka
Simanainen från Rääkkylä kommun, kommunstyrelseordföranden Klaus A. Sahlgren och
kommundirektören Erik Westerback från Korpo kommun, kommundirektören Erkki Laajaniemi från Elimä kommun, kommundirektören
Pauli Vaittinen från Polvijärvi kommun, teaterchefen Jussi Helminen vid Tampereen Työväen
Teatteri, teaterchefen Georg Dolivo vid Svenska
Teatern i Helsingfors, teaterchefen Anneli Mäkelä och ekonomichefen Christian Blom vid
Skolteatem, juristsekreteraren Heikki Hyvärinen vid Delegationen för sameärenden och tf.
professom Juha Alho vid Joensuu universitet.
Regeringens proposition

Förslaget är en del av reformen av systemet
med statsandelar till kommunerna som genomförs samtidigt inom undervisnings- och kulturverksamheten samt social- och hälsovården.
Propositionen innehåller ett förslag till lag om
statsandelar till kommunerna som till vissa delar
skall vara en allmän lag för det kommunala
statsandelssystemet Propositionen innehåller
också förslag till ändringar i kommunallagen
och lagen om kommunala arbetsmarknadsverket Dessutom innehåller propositionen ett förslag till lag om bärkraftsklassificering av kommunerna för 1993 och förslag till hänvisningsstadganden i de 11lagar i vilka det i stadgandena
om statsandelsgrunderna hänvisas till stadgandena om den allmänna statsandelen.
I lagen om statsandelar till kommunerna skall
stadgas om hur de kalkylerade statsandelama
för driftskostnader eller de genomsnittliga
markbelopp som skall ligga till grund för statsandelama årligen fastställs och justeras samt om
att fördelningen av kostnaderna mellan staten
och kommunerna skall bibehållas oförändrad.
statsandelama för driftskostnader skall beviljas
kommunen.
Kostnadsfördelningen mellan staten och
kommunerna skall i sin helhet bibehållas på 1992
års nivå i hela riket. Kostnadsfördelningen skall
förbli oförändrad också inom de olika förvaltningsområdena. Att kostnadsfördelningen inte
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förändras skall följas genom utredningar som
staten och kommunerna utför gemensamt vart
fjärde år.
Lagen om statsandelar till kommunerna skall
också reglera hur den allmänna statsandelen,
kompletteringen av skatteinkomsterna och understödet enligt prövning bestäms. De allmänna
statsandelama skall utjämna de ekonomiska
verkningarna av att systemet läggs om så att
effekten för en enskild kommun högst motsvarar
en förändring med cirka en bärkraftsklass år
2000. Utjämningsposten skall vara kalkylerad.
Kompletteringen av skatteinkomsterna graderas
enligt befolkningstätheten eller andelen skärgård
i kommunen. Understödet enligt prövning skall
komplettera det övriga statsandelssystemet.
Lagen om statsandelar till kommunerna skall
också förenhetliga betalningen av statsandelama
och förfarandet över lag. statsbidragsmyndigheten skall utan ansökan bevilja den allmänna
statsandelen, de uppgiftsbaserade statsandelama
för driftshushållningen samt kompletteringen av
skatteinkomsterna. Förfarandet skall också förenhetligas i fråga om betalning av utebliven
förmån, återbetalning av ogrundad förmån, betalningsskyldighetens upphörande och återbetalning av statsandeL Likaså förenhetligas förfarandena när det gäller att söka rättelse och
ändring, sanktioner och att lämna uppgifter till
statliga myndigheter.
Avsikten är att reformen skall träda i kraft vid
ingången av 1993 samtidigt med den reviderade
lagstiftningen om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet och om planering
av och statsandel för social- och hälsovården.
Hemställningsmotionerna

I hemställningsmotion nr 18111991 rd föreslås
att riksdagen skall hemställa att regeringen
börjar bereda ett likadant lagstiftningsförfarande i fråga om statsandelsfordringar som tillämpas vid beskattningen i form av ömsesidig ränta
såväl på återbäringar som extra utbetalningar.
I hemställningsmotion nr 243/1991 rd föreslås
att riksdagen skall hemställa att regeringen då
den utarbetar sitt förslag till ett nytt statsandelsoch statsbidragssystem bör se till att det nya
systemet inte bemöter kommunerna oskäligt
olika.
I hemställningsmotion nr 249/1991 rd föreslås
att riksdagen skall hemställa att regeringen
skyndsamt vidtar åtgärder för att genomföra en

Lag om statsandelar till kommunerna

reform av kommunernas statsandelar som garanterar alla kommuner i landet lika möjligheter
att ordna service inom ramen för en så enhetlig
skatteöresvalör som möjligt.
I hemställningsmotion nr 254/1991 rd föreslås
att riksdagen skall hemställa att regeringen
skyndsamt vidtar åtgärder för att revidera statsandelssystemet och för att minska kommunernas
normer.

Utskottets ställningstaganden

l. Allmänt
1.1. statsandelsreformen
Kommunernas nuvarande statsandelssystem
har uppstått i etapper under olika tider. Trots de
partiella reformerna är systemet alltjämt invecklat och arbetsdrygt i administrativt hänseende.
Grunderna för olika statsandelar och procedurerna varierar rätt mycket. Utskottet konstaterar
att det nuvarande systemet inte i tillräckligt hög
grad poängterar kommunernas självstyrelse och
eget ansvar. Största delen av statsandelarna och
statsbidragen har i lagstiftningen bundits vid
vissa uppgifter. I lagar och de stadganden på
lägre nivå som har givits med stöd av dem finns
rätt detaljerade bestämmelser om hur uppgifterna skall skötas. Således har kommunerna
bara haft begränsade möjligheter att välja alternativa tillvägagångssätt och ordna verksamheten på det lämpligaste sättet med tanke på de
lokala förhållandena och behoven. Uppgiftsbundenheten och kostnadsberoendet i det nuvarande statsandelssystemet kräver att kommunernas verksamhet och ekonomi styrs och
övervakas i detalj.
Syftet med den totalreform av statsandelssystemet för kommunerna som föreligger i utskottet
för behandling och som består av tre propositioner (RP 214-216/1991 rd) är att genom
fårenkling och samordning minska olägenheterna i det nuvarande systemet. Totalreformen
syftar till att utveckla såväl grunderna för det
statliga stödet som procedurerna så att det nya
statsandelssystemet sporrar till en kostnadsmedveten verksamhet, ökar kommunernas befogenheter och eliminerar onödig styrning från de
statliga myndigheternas sida, accentuerar kravet
på att verksamheten skall vara ekonomisk och
resultatrik och utjämnar skillnaderna i kommu-

3

nernas ekonomiska förhållanden. Dessutom
skall systemet vara enkelt och klart, fungera utan
dröjsmål och smidigt, basera sig på minsta möjliga dokumentproduktion och administrativa
arbete så att dess effekter kan hållas under
kontroll och förutses. Ä ven om totalrevideringen
har kallats seklets reform kan det konstateras att
alla mål för reformen ännu inte uppnås i tillräcklig omfattning i detta sammanhang.
statsandelssystemets ekonomiska betydelse är
stor från såväl kommunernas som statens synpunkt. I 1992 års statsbudget utgör statsandelarna cirka en fjärdedel av samtliga statliga utgifter.
Inom den kommunala sektorn utgör åter statsandelarna cirka en tredjedel av utgifterna enligt
kommunernas och kommunalförbundens bokslut.
Reformen omfattar stadganden som garanterar att kostnadsfördelningen mellan staten och
kommunerna förblir oförändrad. Den föreslagna övergången till ett system med kalkylerade
statsandelar och större spelrum för kommunernas verksamhet är centrala principer med tanke
på reformens syften. Det är möjligt i och med att
ett system som garanterar i stort sett lika god
service runtom i landet har byggts upp. I detta
sammanhang betonar utskottet att också reformens mål är ett system som garanterar tillräcklig
service för alla som är i behov av sådan, men som
samtidigt är ekonomiskt och effektivt.
I totalreformen är statsandelarna på basis
av regeringens propositioner (RP 214-216/
1991 rd) uppdelade i uppgiftsbaserade och icke
uppgiftsbaserade statsandelar. statsandelar av
förstnämnda slag är statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet samt 16r socialoch hälsovård. I den föreliggande propositionen (RP 214/1991 rd) behandlas huvudsakligen icke uppgiftsbaserade statsandelar. Det är
skäl att konstatera om de uppgiftsbaserade
statsandelarna att det bara är statsandelarna
för driftshushållningen som huvudsakligen
bestäms på kalkylerade grunder. Däremot
föreslår regeringen att statsandelssystemet för
anläggningskostnader i princip i rätt stor
utsträckning skall bibehållas oförändrat.
Ä ven om den allmänna statsandelen, statsandelen för driftskostnader inom social- och
hälsovården samt undervisnings- och kulturväsendet beviljas separat innebär reformen inte att
dessa statsandelar skulle vara bundna vid vissa
statsandelsuppgifter. Kommunernas skyldighet
att sköta alla nuvarande statsandelsuppgifter
som sig bör förändras inte.
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Vad beträffar proposition nr 21411991 rd bör
det konstateras att jämfört med gällande lag
kommer betydelsen av den allmänna statsandelen och kompletteringen av skatteinkomster att
öka avsevärt då det gäller att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna.
Detta beror på att statsandelar i samband med
reformen överförs från ett förvaltningsområde
till ett annat enligt 1989 års nivå enligt följande:
från undervisningsministeriets förvaltningsområde överförs l ,8 miljarder mark samt från
social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2,6 miljarder mark, dvs. sammanlagt 4,4
miljarder mark till den allmänna statsandelen
och kompletteringen av skatteinkomsterna. Till
följd av överföringarna ökar kompletteringen av
skatteinkomsterna med l ,4 miljarder mark och
den allmänna statsandelen med 3,0 miljarder
mark. Det har uppskattats att stödformerna vid
reformen fördelas så att andelen statsandelar för
social- och hälsovården är 47 procent, för undervisnings- och kulturväsendet 36 procent och
andelen icke utgiftsbaserade statsandelar 17 procent.
Grunderna för bestämning av den kalkylerade
statsandelen för kommunerna har fastställts så
för varje förvaltningsområde att de anger servicebehovet och kostnadsutvecklingen inom förvaltningsområdet eller kommunens behov av
statligt stöd i allmänhet.
Om de kalkylerade grunderna för statsandelarna införs som sådana innebär det för vissa
kommuner betydande förändringar i statsandelsbeloppen. Då syftet med övergången till ett
system med kalkylerade statsandelar inte är att
öka eller minska kommunernas statsandelsbelopp betydligt på en gång föreslår regeringen att
i lagen skall stadgas om utjämning av den
allmänna statsandelen. Genom utjämningen
kommer man närmare den allmänna statsandelens totalbelopp enligt de kalkylerade grunderna.
Utgående från kalkyler för 1988-1990 fastställer statsrådet för 1993-2000 och delvis också för
tiden därefter utjämningskoefficienter som
minskar de kommunbestämda förändringarna.
När koefficienterna har blivit fastställda skall
det inte längre vara möjligt att ändra dem.
Utskottet förutsätter att regeringen ser till att de
uppgifter som ligger till grund för utjämningskoefficienten sänds till varje kommun innan kommunens koefficient fastställs.
Enligt två års provräkningar gäller utjämningen av statsandelarna i 143 kommuner ännu
efter år 2000. Utjämningen ökar den allmänna
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statsandelen i 61 kommuner och minskar den i
82. Således kommer 301 kommuner att ha en
statsandel enligt bestämningsgrunderna. År 2000
används ungefär 0,5 procent av det statsandelsbelopp som omfattas av reformen för utjämningen. Provräkningarna 0p1fattade inte uppgifter om kommunerna på Aland.
Utskottet omfattar den åsikt som ett flertal
sakkunniga framfört i sina utlåtanden om att
stasandelssystemen och procedurerna också efter den anhängiga reformen kommer att variera
rätt mycket inom olika förvaltningsområden.
Utskottet konstaterar emellertid att en jämförelse mellan de gällande statsandelssystemen för
social- och hälsovården samt undervisnings- och
kulturväsendet visar att utgångspunkterna är
helt olika. Denna skillnad har inte kunnat överbryggas på en gång med att statsandelsgrunderna har gjorts kalkylerade. Enligt utskottets
mening är det klart att det är skäl att fortsätta
revideringen av statsandelssystemen utgående
från de erfarenheter man nu får. Målet bör vara
att det finns en enda statsandel i framtiden och
att den helt och hållet betalas direkt till kommunerna.
Eftersom förslaget till lag om statsandelar i
regeringens proposition nr 214/1991 rd delvis
kan betraktas som en allmän lag för hela statsandelssystemet behandlas reformen i stor utsträckning övergripande också under de övriga
punktema under "l. Allmänt".
1.2. Ökat spelrum för kommunerna

Det nuvarande statsandelssystemet, som utformats under en lång tid, inbegriper många
detaljerade stadganden om hur förvaltningen av
verksamheten skall ordnas, om personalen och
om de avgifter som skall bäras upp för service.
stadgandena har utarbetats med utgångspunkt i
att lika service skall tryggas i landets olika delar
trots att kommunerna är olika. Regleringen har
varit acceptabel i synnerhet då det gällt att bygga
ut ett servicesystem som täcker hela landet.
Tidigare har det dessutom varit motiverat att
styra kommunernas verksamhet bl.a. därför att
kommunernas personal till sin utbildning har
varit av mycket varierande nivå. Utskottet
konstaterar att kommunernas personal i detta nu
är mycket yrkeskunnig tack vare ökad utbildning.
Såsom framgår av det ovan anförda har den
detaljerade regleringen i många fall betytt bety-
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dande begränsningar i kommunernas möjligheter att organisera och ordna statsandelsuppgifterna på ett sätt som är ändamålsenligt med
hänsyn till de lokala förhållandena. T.ex. stadgandena om hur förvaltningen skall ordnas påverkar just inte tillgången på service, men de kan
i enstaka fall göra det svårt att sköta statsandelsuppgifterna och utveckla hela det kommunala servicesystemet för statsandelsuppgifter.
Utskottet konstaterar att det är nödvändigt
att upphäva de stadganden som begränsar
kommunernas rörelsefrihet. Reformen accentuerar betydelsen av den kommunala självstyrelsen
och förtroendemannasystemet Kommunerna
själva har den bästa kännedomen om medborgarnas behov och möjligheterna att sköta uppgifterna på lämpligt sätt. Kommunsektorn har
redan länge krävt en reform och talat för kommunernas förmåga och vilja att även framdeles
sköta de nuvarande statsandelsuppgifterna som
sig bör. Utskottet önskar avvisa alla misstankar
om att reformen till denna del skulle leda till
försämrad service. Utskottet litar på kommunernas förmåga och vilja att sköta de nuvarande
statsandelsuppgifterna på ett sätt som säkerställer servicenivån och de kvalitativa målsättningarna för servicen samt medborgarnas rättsskydd. Utskottet litar även på att man på lokal
nivå ser till att de i verksamhetslagen stadgade
uppgifterna handhas av utbildad och även i
övrigt behörig och yrkeskunnig personal i
kommunerna.
I början av 1989 sammanfördes 11 tidigare
separat beviljade statsandelar som anses vara av
ringa ekonomisk betydelse till den allmänna
statsandelen. Vid utfrågningen av sakkunniga
anfördes det kritik mot att lagstiftningen om de
ovan nämnda s.k. små statsandelama inte slopades i samband med reformen. Till denna del
omfattar utskottet kritiken. Utskottet menar att
utgångspunkten i regel kan anses vara den att
kommunallagen innehåller behövliga stadganden om hur kommunalförvaltningen skall ordnas. Detta gäller också lagstiftningen om de små
statsandelarna.
I detta sammanhang vill utskottet påpeka att
det i detta avseende har varit en föregångare vad
gäller utvecklande av lagstiftningen. Förvaltningsutskottet har nämligen i sitt betänkande nr
9/1991 rd ändrat regeringens proposition med
förslag till lag om förvaltningen av lantbruksnäringar i kommunerna (RP 127/1991 rd) så att
förvaltningen nu enligt den lag som träder i kraft
den l juli 1992 skall anordnas enligt principerna
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i kommunallagen. Riksdagen har alltså börjat
avveckla normerna i speciallagstiftningen om de
små statsandelarna.
Utskottet konstaterar att avvecklingen av de
administrativa normerna på lagnivå har kommit
rätt väl i gång i samband med reformen. I
lagstiftningen kvarstår utom lagstiftningen om
små statsandelar även andra stadganden som i
fråga om innehållet och formuleringen sitter illa
i det nya systemet, liksom vissa onödiga tillstånd.
Dessutom finns det i förordningar många normer som onödigt begränsar kommunernas spelrum. Till exempel stadganden om avgifter för
service, behörighetsvillkor och gruppstorlekar
ingår huvudsakligen i förordningar. Enligt utskottets mening bör normerna i fråga om alla
statsandelsuppgifter så långt som möjligt avvecklas också i förordningarna samtidigt som
reformen träder i kraft.
Eftersom lagstiftningen alltjämt kommer att
inbegripa normer som sitter illa i det nya systemet och som uppenbarligen inte hinner korrigeras till alla delar innan det nya statsandelssystemet träder i kraft anser utskottet en övergripande översyn av behovet av att avveckla normerna vara behövlig. Hittills har de reformer
som gått ut på att utveckla förvaltningen och
slopa normer huvudsakligen baserat sig på ett
antal principbeslut av statsrådet. statsrådets
principbeslut om avveckling av normerna har
också i praktiken visat sig vara ett effektivt sätt
att ställa upp mål och lägga upp tidtabeller för de
olika ministeriernas åtgärder samt för att avgöra
eventuellt motstånd mot ändringarna inom olika
sektorer. Utskottet betonar statsrådets roll i den
fortsatta normavvecklingen.
Utskottet förutsätter att regeringen ser till att
en övergripande översyn av normerna om skötseln
av statsandelsuppgifterna inleds omgående i syfte
att så snart och i så stor omfattning som möjligt
upphäva de normer som onödigt begränsar kommunernas rörelsefrihet.
1.3. Insamling av uppgifter
I propositionerna i anslutning till reformen
finns stadganden om de uppgifter som kommunerna på grund av statsandelssystemet bör tillställa olika statliga myndigheter.
På basis av erhållen utredning är det ännu inte
möjligt att åstadkomma ett enhetligt datasystem
som tillgodoser kommunernas och de statliga
myndigheternas behov. Detta beror till stor del
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på att de olika förvaltningsområdena har ett
ganska litet behov av uppgifter som krävs för att
bestämma statsandelen eller följa upp verksamheten.
Att man avstår från att bygga upp ett enhetligt datasystem, åtminstone under reformens
första fas betyder sannolikt att såväl existerande
datasystem inom olika förvaltningsområden
som statistikcentralens statistik måste utvecklas.
Många uppgifter som ansluter sig till statsandelssystemet kan redan nu fås ur statistikcentralens datasystem. För att göra uppföljningsdata mera heltäckande håller statistikcentralen
på att utveckla statistiken över kommunernas
verksamhet och ekonomi. Enligt erhållen utredning har social- och hälsovårdsministeriet
redan utvecklat sina egna datasystem rätt långt
och till denna del verkar det inte finnas några
särskilda problem. Inom undervisningsministeriets förvaltningsområde är behovet av detaljerade data däremot så stort att det förutsätter
särskilda förfrågningar hos kommunerna. Avsikten är att det alltjämt skall samlas in en
betydande mängd uppgifter i kommuner och
skolor, och klassificeringen av dem kommer
endast delvis att motsvara de klassificeringar
som allmänt används. Det finns en viss risk för
att uppgifter inom undervisningsförvaltningen
samlas in i stort sett på samma sätt som förut,
och då vore det de facto möjligt att i strid med
principerna för reformen utnyttja insamlingen av
uppgifter för övervakning och styrning av
kommunerna.
Utskottet anser med stöd av en övergripande
översyn av statsandelssystemet att målet bör
vara att insamlingen av uppgifter begränsas
endast till absolut nödvändiga uppgifter och att
det är statistikcentralen som gör det eller att
uppgifterna plockas ur annan allmänt tillgänglig
statistik. I framtiden bör uppgifter samlas in
bara ur normala kommunala handlingar, såsom
kommunplanen, budgeten, bokslutet och kommunalberättelsen.
Det är nödvändigt att omgående få kontroll
över dataflödet mellan staten och kommunerna,
noggrant bedöma grunderna för uppsamling av
uppgifter hos kommunerna, gallra i överlappande insamling av uppgifter och dataproduktion och fördela arbetet på lämpligt sätt mellan
de statliga ämbetsverken, liksom mellan staten
och kommunerna.
Enligt en färsk utredning uppgår de direkta
arbetskraftskostnaderna för kommunerna på
grund av produktion och uppdatering av upp-
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gifter som de statliga myndigheterna behöver för
närvarande till totalt ca 330 miljoner mark om
året. Om statens och kommunernas arbetskraftskostnader samt dataöverföringskostnaderna
räknas med är de sammantagna kostnaderna
enligt utredningen cirka en miljard mark om
året. Utskottet anser att totalkostnaderna för
produktion och uppdatering av uppgifter bör
kunna pressas ner väsentligt. Ä ven med tanke på
datasystemsamarbetet vore det mycket bra om
statsandelar för olika förvaltningsområden helt
kunde slopas och en enda statsandel till kommunerna införas.
Utskottet förutsätter att regeringen ser till att
datasystemen när det nya statsandelssystemet
träder i kraft så snabbt som möjligt förenklas så
att kommunerna blir tvungna att samla in och
upprätthålla endast ovillkorligen nödvändiga
uppgifter och att de så snart som möjligt efter att
reformen har trätt i kraft inom hela statsandelssystemet samlas in via statistikcentralen eller ur
allmänt tillgänglig statistik med iakttagande av
allmänt gällande klassificeringar och att kostnaderna för datasystemen samtidigt minskar väsentligt.
1.4 Bärkraftsklassificeringen

Regeringen föreslår att kommunernas bärkraftsklassificering skall tillämpas på den allmänna statsandelen, statsandelama för socialoch hälsovården samt undervisnings- och kulturväsendet, statsandelama för anläggningskostnader medräknade. Enligt propositionen
avses grunderna för bärkraftsklassificeringen bli
utredda separat. Det har ansetts att kommunernas bärkraftsklasser helst bör bibehållas på
1992 års nivå under det första året då det nya
systemet är i kraft. Utskottet påskyndar så
mycket som möjligt en revidering av bärkraftsklassificeringen för att den skall uppfylla det
föreslagna nya systemets krav.

1.5. Granskning av statsandelssystemet
Efter statsandelsreformen kan staten inte
längre motivera sin tillsyn över användningen av
statsandelar på samma sätt som förr. I det nya
systemet är det den kommunala revisionen som
klart och tydligt bär ansvaret för granskningen.
Enligt gällande kommunallag bygger den
kommunala revisionen på förtroendemännens
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granskning. Kommunfullmäktige kan dock besluta att kommunernas centralorganisationer
utser en av revisorerna. Detta har gjort det
möjligt att anlita professionella revisorer i kommunerna. Utskottet anser att de professionella
revisorerna i samband med reformen bör få mer
att säga till om vid den kommunala revisionen.
Ett sätt vore att stadga i kommunallagen att det
vid kommunal revision skall anlitas revisorer
som avlagt examen för revisorer i offentlig förvaltning och ekonomi.
1.6. Återverkningar inom förvaltningen

Genom reformen kan kommunerna förenkla
förvaltningen, omfördela uppgifter och befogenheter och använda de resurser som därigenom frigörs för sin ordinarie verksamhet. Samtidigt är det möjligt att utveckla ledningssystemen och utarbeta metoder att utveckla servicetillgängligheten och garantera en viss kvalitet.
Inom statsförvaltningen kommer den föreslagna revideringen av statsandelssystemet att
få betydande återverkningar, särskilt i länen.
Inom social- och hälsovården är det länsstyrelserna som nu fastställer kommunernas och
kommunalförbundens realiseringsplaner och
fattar statsandelsbesluten om dem. Enligt
förslaget skall såväl realiseringsplaner som
utredningar om statsandelar för driftskostnader
slopas. I detta nu hör dessa uppgifter till socialoch hälsovårdsavdelningens mest centrala
uppgifter.
I det föreslagna nya systemet skall länsstyrelserna bevilja statsandelarna för social- och
hälsovårdens driftskostnader och fastställa befogenheterna att inleda anläggningsprojekt samt
fatta statsandelsbesluten i fråga om anläggningsprojekten. Eftersom statsandelarna för
driftskostnader i stor utsträckning kommer att
räknas ut med hjälp av ADB innebär revideringen att betydande resurser kan frigöras från
de uppgifter som skall utföras enligt det gällande
planerings- och statsandelssystemet
Utskottet framhåller att länsstyrelsernas social- och hälsovårdsavdelningar efter ingången
av 1993 inte längre kommer att ha kvar några
vittornfattande uppgifter. Vidare kan det noteras
att statsandelsreformen för social- och hälsovården betyder att ett fristående tillsynsorgan, en
grundskyddsnämnd, kommer att inrättas och ett
vitessystem att införas.
Revideringen av statsandelarna för undervis-
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nings- och kulturväsendet betyder att uppgifterna vid länsstyrelsernas skolavdelningar minskar.
Utskottet anser att det bör utredas om de
kvarvarande uppgifterna vid länsstyrelsernas
social- och hälsovårdsavdelningar samt skolavdelningar kan omorganiseras så att avdelningarna kan dras in som obehövliga.
Arbetsuppgifterna kommer att minska också
på centralförvaltningsnivå inom social- och
hälsovårdsministeriet samt undervisningsministeriet Vid ingången av mars 1991 slogs socialstyrelsen och medicinalstyrelsen samman. Den
nya social- och hälsostyrelsen är en utvecklingscentral utan några direkta uppgifter som
hänför sig till planerings- och statsandelssystemet De centrala ämbetsverken inom undervisningsförvaltningen, yrkesutbildningsstyrelsen
och skolstyrelsen, drogs in och i stället för dem
inrättades utbildningsstyrelsen räknat från den l
aprill991. Då statsandelsreformen träder i kraft
är utbildningsstyrelsen inte längre statsbidragsmyndighet när det gäller de uppgifter som omfattas av reformen, frånsett den övergångsperiod
som krävs för de gamla statsandelarna. Enligt
planerna skall utbildningsstyrelsen ha hand om
utvecklings-, berednings- samt forsknings- och
uppföljningsuppgifter med anknytning till det
nya statsandelssystemet. Behovet av att omorganisera förvaltningen till följd av att arbetsuppgifterna förändras och minskar bör bedömas
också inom centralförvaltningen. Utskottet förutsätter att ny onödig byråkrati inte får skapas
under täckmanteln av uppföljning och utveckling.
l. 7. Same- och zigenarbefolkningens villkor

Med stöd av det som anförts i samband med
utfrågningen av sakkunniga anser utskottet att
det nya statsandelssystemet bör tillämpas så att
speciellt same- och zigenarbefolkningen har tillgång till service. I framtiden måste man räkna
med ett multikulturellt och flerspråkigt samhälle
som i största möjliga utsträckning garanterar att
alla får service.
1.8. Andelen skärgård

Reformen skall i mån av möjlighet beakta
skärgårdskommunernas villkor genom att de
betraktas som en särskild grupp vid kompletteringen av skatteinkomster vad gäller den allmänna statsandelen och delvis också de uppgiftsbase-
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rade statsandelarna. I propositionen konstateras
om skärgårdskommunerna att statsstödet i deras
fall utreds i samband med en ändring av skärgårdslagen.
Utskottet påskyndar en revidering av skärgårdslagen så att behovet av och grunderna för
en gruppering av kommunerna på grund av
andelen skärgård i dem utreds med beaktande av
deras ekonomiska villkor och behov av statligt
stöd, och att stödet graderas så att kommunerna
behandlas så rättvist och opartiskt som möjligt.
Vidare hänvisar utskottet till 17 § i det första
lagförslaget nedan och detaljmotiveringen till
det.
1.9. Uppföljning och redogörelse
Utskottet konstaterar att propositionerna nr
214-21611991 rd bildar ett samordnat komplex
när det gäller grunderna för bestämmande av
statsandelen, avveckling och förenkling av normerna för kommunernas verksamhet och administration av systemen. Reformen innebär även i
övrigt i princip ett nytt system som i praktiken
kan ge upphov till oväntade problem. I framtiden bör man noggrant ge akt på hur reformen i
sin helhet fungerar och vid behov vara beredd
t.o.m. för snabba förbättringar och korrigeringar i systemet. Reformen bör noggrant följas
upp. Samtidigt är det skäl att fortsätta reformarbetet utgående från erfarenheterna i avsikt
bl.a. att samordna systemen.
I samband med ärendets behandling har utskottet bl.a. dryftat de beräkningsgrunder som
påverkar kommunernas statsandelar. Härvid
har det uttalats misstankar om att en del av
koefficienterna kanske får slumpmässiga och
orättvisa effekter och att de inte ger en riktig bild
av skillnaderna mellan kommunerna och deras
behov av stöd. Ett annat problem i sammanhanget är att det inte funnits slutliga kommunvisa kalkyler att tillgå för bestämmande av
utjämningskoefficienterna.
Utskottet förutsätter att regeringen sedan den
nya lagstiftningen har varit i kraft tre år så snart
som möjligt i början av 1996 till riksdagen ger en
redogörelse för effekterna av totalrevideringen av
statsandelssystemet. Utskottetförutsätter att man
i samband med redogörelsen grundligt bedömer
reformens verkningar bl.a. med tanke på effekterna av grunderna för bestämmande av den allmänna statsandelen och utjämningssystemet
fråga om de enskilda kommunerna.
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2. Detaljerade ändringsförslag och ställningstaganden

2.1. Lagen om statsandelar till kommunerna
11 §. Area/koefficient. För att de kommunspecifika grunderna för bestämmande av den
allmänna statsandelen skall kunna samordnas,
tillgången till uppgifter underlättas och beräkningen förenklas föreslår utskottet att kommunens arealkoefficient skall beräknas enligt uppgifter som gäller samma tidpunkt som i fråga
om befolkningstätheten enligt 10 §. Med andra
ord skall markarealen beräknas enligt uppgifterna för den l januari året före finansåret.
Enligt propositionen beaktas en kommuns areal
enligt uppgifterna för den l januari under finansåret.
13 §. Koefficient enligt befolkningens språkförhållande. Enligt 13 § i den föreslagna lagen
beviljas en tvåspråkig kommun och en kommun
som tillhandahåller service också på samiska den
allmänna statsandelen förhöjd med fem procent.
Enligt detaljmotiveringen anses Utsjoki, Enontekis och Enare kommuner som kommuner som
tillhandahåller tjänster också på samiska i det
sammanhang då allmän statsandel beviljas. I
regeringens proposition med förslag tilllagstiftning om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet (RP 215/1991 rd) räknas dock
även Sodankylä kommun till de kommuner som
tillhandahåller service på samiska, eftersom där
meddelas undervisning på samiska.
För att systemet skall vara enhetligt och för
att regeringen föreslår att statsandelar som nu
anvisas undervisningsväsendet i samband med
reformen skall föras över till den allmänna
statsandelen anser utskottet att också Sodankylä
kommun bör räknas till de kommuner där service tillhandahålls på samiska när allmän statsandel beviljas. Utskottet preciserar lagförslagets
motivering till denna del.
16 §. Utjämningskoefficient. Utskottet konstaterar att utjämningskoefficienten enligt detaljmotiveringen till lagförslagets 16 § bör beräknas så att den bestämmer avvikelsens storlek
i förhållande till den allmänna statsandelens
genomsnittliga belopp. På denna punkt är det fel
i propositionen. Avsikten har varit att utjämningskoefficienten skall bestämma avvikelsens
storlek i förhållande till den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp. Utskottet preciserar lagförslagets detaljmotivering även till
denna del.
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Vidare har utskottet i motiveringen tilllagförslagets 16 § funnit ett feltecken i formeln för
bestämning av de kommuner där beloppet av
uppgiftsbaserade statsandelar och kompletteringen av skatteinkomster enligt det nya systemet är större än beloppet av alla statsandelar
enligt det gamla systemet för det år då utjämningskoefficienten börjar förändras. Utskottet
anser att ordalydelsen i den mening där formeln
ingår bör preciseras.
Tredje meningen i andra stycket i detaljmotiveringen tilllagförslagets 16 § bör alltså lyda som
följer: "Det år från vilket utjämningskoefficienten börjar förändras fås enligt följande formel:
1994 - 10 x (statsandelarna och kompletteringen av skatteinkomsterna per invånare enligt
det som tidigare stadgades om statsandelar i 15
§ l mom. - de uppgiftsbaserade statsandelarna
och kompletteringen av skatteinkomsterna per
invånare enligt de nya stadgandena l den allmänna statsandelens genomsnittliga belopp)."
17 §.Komplettering av skatteinkomsterna. För
att värna villkoren för de kommuner som delvis
består av skärgård föreslår utskottet att de i
samband med reformen skall få en utjämningsgräns som ligger en procentenhet högre än utjämningsgränsen enligt befolkningstätheten.
Utskottet anser det vara motiverat att ta hänsyn
till de kommuner som delvis består av skärgård
redan på detta stadium av statsandelsreformen.
Om det är behövligt att omgruppera kommunerna till följd av proportionen skärgård kan
detta göras i samband med revideringen av
skärgårdslagen och samtidigt kan behovet av
stöd på grund av förekomsten av skärgård i
kommunen bedömas på nytt.
18 §. Understöd enligt prövning. Enligt lagförslagets 18 § kan understöd enligt prövning
beviljas en kommun som i första hand på grund
av exceptionella eller tillfålliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Utskottet förutsätter att understöd

enligt prövning också kan användas för att underlätta sådana ekonomiska svårigheter för enskilda kommuner som följer av det nya statsandelssystemet. Utskottet kompletterar motiveringen till lagförslagets 18 § till denna del.
En grund för understöd enligt prövning är,
om villkoren för understöd enligt prövning i
övrigt uppfylls, t.ex. att kommunen upprätthåller grundskolas elevinternat i skärgårdsförhållanden.

19 §. Fastställande och justering av statsandelen. Enligt detaljmotiveringen tilllagförslagets 19
2 220288T
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§ skall det genomsnittliga belopp som läggs till
grund för finansårets statsandelar eller bestämmande av dem fastställas med tanke på kommunernas budgetuppgörelse senast i oktober före
finansåret Vidare skall de enligt motiveringen i
praktiken fastställas efter det att budgetpropositionen har avlåtits till riksdagen.
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast den 15 november tillställa kommunfullmäktige förslaget till budget för följande
finansår. Ordalydelsen i den föreslagna 19 § leder
till att det blir svårt eller rentav omöjligt för
kommunerna att bereda och behandla budgetförslaget i vederbörlig ordning. Utskottet föreslår att stadgandet ändras så att statsrådet beslutar om fastställande av de genomsnittliga
markbeloppen före utgången av september i
stället för utgången av oktober.
20 §. Beviljande av statsandel och finansieringsunderstöd. Hänvisande till den ändring som
utskottet föreslår i 21 § l mom. föreslår det att 20
§ 3 mom. skall ändras. Den föreslagna ändringen
är av betydelse endast för statsandelar som
beviljas och betalas i januari.
21 §. Utbetalning. Enligt den föreslagna paragrafen betalas statsandelarna för driftskostnaderna månatligen till kommunen från ingången av finansåret i lika stora poster senast
den 20 varje månad. Enligt detaljmotiveringen
har betalningarna hittills skett den 11 i varje
månad och meningen är inte att denna praxis
skall ändras.
Med tanke på kommunernas ekonomi är det
viktigt att statsandelarna för driftskostnaderna
faktiskt betalas den 11 i varje månad. Utskottet
föreslår en ändring i detta syfte i 21 § l mom.
Utskottet konstaterar att det i samband med
reformen blir allt viktigare med komplettering av
skatteinkomsterna då det gäller att utjämna de
ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna
på grund av att statsandelar till sammanlagt 1,4
miljarder mark enligt 1989 års nivå förs över från
undervisningsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde för
komplettering av skatteinkomsterna. Eftersom
den allmänna statsandelen och de uppgiftsbaserade statsandelarna för driftskostnaderna betalas månatligen kan det anses motiverat att också
kompletteringen av skatteinkomsterna sedan
den har beviljats betalas månatligen i lika stora
poster. Enligt 20 § 3 mom. beviljas kompletteringen av skatteinkomsterna årligen före utgången av mars. Utskottet föreslår att 21 § 2
mom. skall ändras så att kompletteringen av
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skatteinkomsterna betalas i lika stora poster
månatligen i april-juni.
Utskottet anser dock att en liten komplettering av skatteinkomsterna som skall betalas till
en kommun även kan betalas i en enda post.
Utskottet anser att en liten komplettering av
skatteinkomsterna ligger omkring 100 000 mark.
26 §. Åndringssökande. Utskottet påpekar att
det i den finskspråkiga texten tilllagförslagets 26
§ finns en felaktig hänvisning till 28 § som gäller
skyldighet att lämna upplysningar. Såsom det
framgår av detaljmotiveringen har avsikten varit
att i stället för till28 §hänvisa till27 §. I syfte att
korrigera den felaktiga hänvisningen föreslår
utskottet en ändring i den finskspråkiga texten
som inte påverkar den svenska texten.
34 §. Belopp som ligger till grund för allmän
statsandel. Enligt vad utskottet erfarit är det
genomsnittliga beloppet av den allmänna statsandelen i lagförslagets 34 §oriktigt till följd av ett
räknefel. För att kostnadsfördelningen mellan
staten och kommunerna skall hållas stabil skall
det genomsnittliga beloppet av den allmänna
statsandelen per invånare enligt kostnadsnivån
1989 vara 532 mark i stället för 743 mark som
nämns i propositionen. Utskottet föreslår att 34
§ skall ändras till denna del.
35 §. Fastställande av utjämningskoefficienten
för den allmänna statsandelen. I lagförslagets 35 §
föreslås bli stadgat om hur utjämningskoefficienten för den allmänna statsandelen skall
fastställas i situationer där en kommuns hela
område ansluts till en annan kommun eller en
helt ny kommun.
I lagförslaget stadgas inte om hur grunderna
för bestämmande av statsandelen beräknas vid
ändringar i kommunindelningen. Utskottet anser att saken inte behöver nämnas i lagtexten.
För klarhetens skull konstaterar utskottet att
då kommunindelningen ändras så att en
kommuns hela område ansluts till en annan
kommun eller en helt ny kommun beräknas
statsandelen utgående från kombinerade uppgifter för de kommuner som berörs av den
förändrade kommunindelningen. Grunderna
för bestämmande av statsandelen beräknas
enligt situationen före finansåret, då t.ex. den
sammanslagna eller nya kommunen ännu inte
fanns till. I praktiken finns det inte andra
alternativ i det fall att kommuner sammanslås
än att grunderna för bestämmande av stats-
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andelen beräknas som om ändringen av
kommunindelningen redan hade varit i kraft vid
den tid då grunderna för bestämmande av
statsandelarna noteras.
2.2. Lag om ändring av 5 § lagen om lantbruksnämnder
Utskottet hänvisar i samband med behandlingen av normavvecklingen under punkt 1.2. till
förändringar i lagstiftningen. Förvaltningsutskottet behandlade i sitt betänkande nr 9/1991 rd
regeringens proposition nr 127/1991 rd med
förslag till lag om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna. Riksdagen godkände senare betänkandet vid plenum. Den nya
lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i
kommunerna (1558/91), som upphäver lagen om
lantbruksnämnder (1276/88), träder i kraft den l
juli 1992. På basis av det ovan anförda föreslår
utskottet att det 7:e lagförslaget ändras.
3. Övriga ställningstaganden

Den aktuella propositionen bör behandlas
samtidigt med propositionen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet och propositionen om planering av och statsandel för
social- och hälsovården. Propositionerna utgör
ett samordnat komplex där delarna inte kan
godkännas separat.
Eftersom utskottet har godkänt lagförslagen
på basis av regeringens proposition föreslår utskottet att hemställningsmotionerna nr 18111991
rd, 243/1991 rd, 249/1991 rd och 254/1991 rd
skall förkastas.
Av de skäl som nämns i propositionen och på
basis av erhållen utredning anser utskottet att
lagförslagen behövs och tillstyrker dem med
föreslagna ändringar och anförda ställningstaganden.
På basis av det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt
att det 2:a-6:e och det 8:e-15:e lagförslaget i regeringens proposition skall
godkännas utan ändringar och
att det l:a lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas sålydande:
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I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
l kap.
Allmänna stadganden
loch2§§
(Såsom i regeringens proposition)
2 kap.
Kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna
3-7§§
(Såsom i regeringens proposition)
3 kap.
Allmän statsandel

8-10 §§
(Såsom i regeringens proposition)
11 §

Arealkoefficient
Den koefficient som bestäms enligt arealen är
ett, om kommunen den l januariföre finansåret
har en markareal på högst l 000 kvadratkilometer. Om markarealen är större än l 000 kvadratkilometer, används en förhöjd koefficient. Den
förhöjda koefficienten räknas ut enligt följande
formel: l + 0,00005 x (kommunens areal l 000).
12-16 §§
(Såsom i regeringens proposition)
4 kap.
Finansieringsunderstöd
17 §

Komplettering av skatteinkomsterna
(l room. såsom i regeringens proposition)
För de kommuner som har mindre än 1,0

invånare per kvadratkilometer markareal (befolkningstäthet) eller som är skärgårdskommuner som anges i 9 § l room. lagen om främjande
av skärgårdens utveckling är utjämningsgränsen
95 procent av det genomsnittliga antalet skattören per invånare i alla kommuner. Utjämningsgränsen är 91 procent för kommuner med
befolkningstätheten 1,0 - 1,9 och 88 procent
för kommuner med befolkningstätheten 2,0 6,9. I en kommun, på vilkens skärgårdsdel stadgandena om skärgårdskommun tillämpas genom
statsrådets beslut är utjämningsgränsen en
procentenhet högre än den utjämningsgräns som
bestäms enligt befolkningstätheten. För övriga
kommuner är utjämningsgränsen 85 procent.
(3 room. såsom i regeringens proposition)
18 §
(Såsom i regeringens proposition)

5 kap.
Utbetalning och förfarandet i övrigt
19 §

Fastställande och justering av statsandelen
statsrådet beslutar före utgången av september varje år om fastställande och justering av
statsandelarna eller de genomsnittliga belopp på
basis av vilka andelarna bestäms.
20 §

Beviljande av statsandel och finansieringsunderstöd
(l och 2 room. såsom i regeringens proposition)
Den allmänna statsandelen och de uppgiftsbaserade statsandelarna beviljas varje år senast
den 11 januari. Kompletteringen av skatteinkomsterna beviljas årligen före utgången av mars
och understöd enligt prövning före utgången av
finansåret
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7 kap.
Särskilda stadganden

21 §
Utbetalning

27-30 §§
(Såsom i regeringens proposition)

statsandelarna för driftskostnaderna betalas
månatligen till kommunen från ingången av
finansåret i lika stora poster senast den Il varje
månad. Justeringarna av statsandelarna och de
genomsnittliga belopp som ligger till grund för
dem beaktas i samband med utbetalningen av
statsandelen för november efter justeringen.
Kompletteringen av skatteinkomsterna betalas till kommunen månatligen i lika stora poster i
april-juni. Om kompletteringen är liten kan den
betalas i en enda post.
(3 mom. såsom i regeringens proposition)

8 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

31-33 §
(Såsom i regeringens proposition)
34 §
Belopp som ligger till grund för allmän statsandel

22-24 §§
(Såsom i regeringens proposition)

Enligt kostnadsnivån 1989 är det genomsnittliga beloppet av den allmänna statsandelen 532
mark per invånare.

6 kap.
Sökande av ändring

35 §
(Såsom i regeringens proposition)

25 och 26 §§
(Såsom i regeringens proposition)

Hänvisande till det som anförts i motiveringen
föreslår utskottet dessutom

att i ställetför det 7:e lagförslaget i regeringens
propositionföljande 7:e lagförslag godkänns sålydande:

7.
Lag
om ändring av 5 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
I enlighet med riksdagens beslut
ä n d r a s 5 § 2 mom. lagen den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i
kommunerna ( 1558191) som följer:
5§

Ikraftträdelsestadgandet

Kommunerna beviljas statsandelför skötseln av
de i l § nämnda uppgifterna enligt lagen om
statsandelar till kommunerna ( l ) .

Denna lag träder i kraft den
199 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Dessutom föreslår utskottet

Helsingfors den 4 juni 1992

att hemställningsmotionerna nr 181/1991 rd,
24311991 rd, 24911991 rd och 25411991 rd skall
förkastas.

Lag om statsandelar till kommunerna

I den avgörande behandlingen deltog ordföranden Mattila, vice ordföranden Varpasuo,
medlemmarna R. Aho, Enestam, Järvilahti,
Korva, Liikkanen, Markkula, Metsämäki, Pulli-
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ainen, Saario, Ukkola, Urpilainen (delvis), Vehkaoja och Vähänäkki samt suppleanterna Muttilainen (delvis), Renlund och Röntynen.

Reservationer
I

Förvaltningsutskottet godkände alla centrala
punkter i propositionen såväl i fråga om reformens syften som själva kalkyleringssystemet
Omfattande utskottets betänkande anser vi att
reformen är viktig och att den med tanke såväl
på stats- som kommunalekonomin absolut bör
genomföras snabbt.
Vi kan emellertid inte omfatta utskottets bedömning att det beräkningssystem som godkändes för statsandelama skulle bemöta kommunerna lika. Den grövsta felbedömningen i
betänkandet är att det alltför invecklade beräkningssystemet och de kommunvis slumpmässiga
variationer som detta medför inte har granskats
på allvar. Utskottet har nöjt sig med att anse det
vara tillräckligt objektivt att de kommunbestämda resultaten i genomsnitt är goda. Faktum
är - trots den s.k. utjämningskoefficienten i
beräkningssystemet - att två kommuner av
samma typ efter övergångsperioden kan befinna
sig i en situation där den ena till följd av
reformen får en nettonytta som motsvarar avkastningen av cirka ett skatteöre medan den
andra på motsvarande sätt förlorar ett skatteöre.
Olikheten kan som störst alltså vara rentav två
skatteören.
Orsaken till detta är att beräkningssystemet är
alltför invecklat. Speciellt areal- och befolkningstäthetskoefficienten är slumpmässiga. Det
är ofattbart hur invecklade kalkyler det behövs
för att få fram statsandelen för undervisningsväsendet. slutresultatet är att beräkningssystemet inte objektivt mäter de kommunbestämda
förhållandena och kostnaderna då det gäller att
tillhandahålla service. Den största bristen i arealoch befolkningstäthetskoefficienterna är att de
inte alls beaktar kommunens bosättningsstruktur. T.ex. merkostnaderna för kommunal service
i en kommun som är splittrad av vattendrag blir
inte alls beaktade. Däremot beaktas problemen a
priori bl.a. i skärgårdskommuner genom att den

allmänna statsandelen höjs med koefficienten
1,6.

När betänkandet bereddes anfördes den uppfattningen att beräkningssystemet belönar de
kommuner som hittills skött sina angelägenheter
effektivt och bestraffar dem som är ineffektiva.
Redan en ytlig betraktelse visar att det bland
både förlorande och vinnande kommuner finns
goda exempel på god och dålig ekonomi. Faktum är att den oklara definitionen på olika slags
koefficienter i reformen beror på ett genomsnittstänkande, att koefficienter av olika slag har
anpassats till en rimlig genomsnittlig nivå och att
"naturliga" förklaringar till skillnaderna mellan
kommunerna först därefter har sökts. I genomsnitt är koefficienterna riktiga, men ytterligheterna inom medeltalet får en inbördes orättvis
behandling.
I strid med reformens syften är räkningen för
statsandelama till de tre nordligaste länen över
120 milj. mk. Av de 10 kommuner som förlorar
mest finns fem i Uleåborgs län och två i Lapplands län. Bland de största förlorarna finns
kommuner, bl.a. Utsjoki, Muonio och Pelkosenniemi, vars särproblem borde ha noterats och
lösts genom den aktuella lagen. Utskottets förslag att korrigera bristema med hjälp av ett
behovsprövat understöd är inte rättvist eftersom
lagens hela syfte från första början är att ta
hänsyn till förhållandena-utan årliga ansökningar och utan prövning.
Det är mer än sannolikt att en prövning inte
leder till önskat resultat eftersom de som står för
prövningen är de som berett propositionen, och
för dem är den viktigaste utgångspunkten att
bevisa att de har haft rätt.
Lika litet har kommunernas faktiska behov av
statsandelar beaktats. Det bästa exemplet på
detta är statsandelen till Grankulla: beräkningssystemet ger staden nästan 400 mark mer i
statsandel per invånare trots att uttaxeringen per
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skatteöre i kommunen är den lägsta i landet. Det
ökade understödet kan inte förklaras med att
Grankulla skulle sköta sina angelägenheter effektivare än andra kommuner, utan helt enkelt
med att beräkningssystemet inte objektivt tar
hänsyn till förhållandena för servicen. I dagens
läge mäter bärkraftsklassificeringen inte tillräckligt väl behovet av understöd.

RP 214/1991 rd

På basis av det ovan anförda anser vi att
utskottet på allvar borde ha försökt sig på en
rättvis fördelning av statsandelarna mellan
kommunerna och avstått från genomsnittstänkandet Vi anser det vara nödvändigt att en
utredning omedelbart inleds i syfte att eliminera
dessa problem.

Helsingfors den 4 juni 1992
Timo E. Korva

Tuulikki Ukkola

II

Vi omfattar de grundläggande utgångspunkterna för reformen av statsandelar till kommunerna och anser att reformen i sig är motiverad
och nödvändig.
Vi anser emellertid att utskottet i sitt betänkande borde ha betonat den omständighet som
nämndes redan i motiveringen till regeringens
proposition att statsmakten genom reformen
förbinder sig vid att hålla kostnadsfördelningen
mellan kommunerna och staten oförändrad.
Regeringen beslöt dock redan då lagförslaget
behandlades av riksdagen om åtgärder för att
ändra kostnadsfördelningen. Genom nedskärningarna inom undervisningsväsendet har regeringen redan innan lagförslaget godkänts svikit
sitt löfte till kommunerna. Enligt uppgifter som
utskottet fått av en regeringsrepresentant förändras kostnadsfördelningen årligen med 224
miljoner mark till nackdel för kommunerna.
Enligt de kommunala centralorganisationernas
kalkyler kan den förändrade kostnadsfördelningen åsamka kommunerna årliga förluster på
upp till800 miljoner mark. Utskottet poängterar
i sitt betänkande att kommunerna får ökad makt
och ökat ansvar och hyser samtidigt förtröstan
för att kommunerna genom det nya systemet
bättre kommer att kunna och vilja betjäna kommuninvånarna och tillhandahålla lagstadgad
service. Denna tilltro till kommunerna förutsätter att också kommunerna kan lita på staten som
avtalspartner.
Det är skäl att inse faran för att reformen
leder till att statsmakten i allt större utsträckning
börjar strama åt den kommunala ekonomin för
att klara av statens egna ekonomiska svårigheter. Denna motiverade rädsla kommer sig av att
det i statsandelens struktur sker en betydande

förskjutning från uppgiftsbaserade statsandelar
mot större prioritet för behovsprövade, allmänna och speciella statsunderstöd. Vi anser att
statens fmansieringsproblem bör lösas med andra metoder. Kommunernas finansieringskris får
inte fördjupas eftersom den samtidigt leder till
att möjligheterna att tillhandahålla lagstadgad
service äventyras.
En sund utgångspunkt för reformen är tron
på kommunal demokrati och självstyrelse. Med
beaktande av ovan anförda synpunkter är det
dock nödvändigt att riksdagen får en möjlighet
att ge akt på hur reformen förverkligas från såväl
kommunernas som medborgarnas synpunkt.
Därför är det ytterst viktigt att regeringen inom
en rätt kort tid utreder reformens konsekvenser.
Utredningen bör tillställas denna riksdag, som
då den fattade beslut om reformen mycket
grundligt satte sig in i dess mål och kalkylerade
effekter. Vi anser att just denna riksdag har
möjligheter att självständigt följa upp statsandelsreformen. Därför anser vi att utskottet i sitt
betänkande borde ha anfört följande:
Utskottet förutsätter att regeringen sedan den
nya lagstiftningen varit i kraft i två år avger en
redogörelse till riksdagen för effekterna av totalrevideringen av statsandelssystemet. Utskottet
förutsätter att reformens konsekvenser bedöms
grundligt i samband med redogörelsen bl.a. med
tanke på hur grunderna för bestämmande av den
allmänna statsandelen inverkar på kommunerna
och med tanke på utjämningssystemet samt med
hänsyn till hur den grundläggande servicen till
medborgarna har kunnat förverkligas.
Vi anser vidare att övergångsperioden i 16 § i
lagförslaget om statsandelar till kommunerna är
alltför lång för att de orättvisor och snedvrid-

Lag om statsandelar till kommunerna
ningar som föranleds av den gällande bärkraftsklassificeringen skall kunna korrigeras tillräckligt snabbt och effektivt. Enligt vår mening
borde utskottet ha fåst uppmärksamhet vid detta
problem.
I 13 § lagen om statsandelar till kommunerna
stadgas om den förhöjning av statsandelen som
tvåspråkiga kommuner får. Enligt vår uppfattning är stadgandet dåligt formulerat. Paragrafen
utgår från hela befolkningen i en tvåspråkig
kommun, medan ökningen i en kommuns utgifter, åtminstone för servicen för den språkliga
minoriteten, de facto är beroende av minoritetens storlek i kommunen. Ju större minoritetsspråkets andel är ett desto tätare servicenät
behövs det för minoritetsspråket. Därför anser vi
att utskottet borde ha föreslagit en sådan änd-
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ring av stadgandet att en tvåspråkig kommun
och en kommun som tillhandahåller service
också på samiska beviljas den allmänna statsandelen förhöjd med 35 procent per invånare som
hör till den språkliga minoriteten. Denna ändring skulle inte påverka statsandelens totalbelopp i relation till statsekonomin, men fördelningen av statsandelen mellan kommunerna
skulle bli rättvisare.
På basis av det ovan anförda föreslår vi

att det 2:a-15:e lagförslaget i utskottets betänkande skall godkännas i enlighet
med utskottets betänkande och
att det l:a lagförslaget i utskottets
betänkande skall godkännas sålydande:

l.
Lag
om statsandelar till kommunerna
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
l kap.

Allmänna stadganden
l och 2 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

den allmänna statsandelen förhöjd med 35 procent per invånare som hör till den språkliga
minoriteten.

14-16 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

2 kap.

Kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna
3-7§§
(Såsom i utskottets betänkande)

3 kap.

Allmän statsandel
8-12 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
13§

Koefficient enligt befolkningens språkförhållande
En tvåspråkig kommun och en kommun som
tillhandahåller service också på samiska beviljas

4 kap.

Finansieringsunderstöd
17 och 18 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

5 kap.

Utbetalning och förfarandet i övrigt
19-24 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
6 kap.

Sökande av ändring
25 och 26 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
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7 kap.

8 kap.

Särskilda stadganden

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

27-30 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

31-35 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

Helsingfors den 4 juni 1992
Karl Urpilainen
Lauri Metsämäki
Marjatta Vehkaoja

Raila Aho
Matti Vähänäkki

III
Jag omfattar förslagen i reservation II till den del de gäller ändringarna i paragraferna.
Helsingfors den 4 juni 1992
Erkki Pulliainen

