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Asia: OM 60/08/2013

ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING – ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013
SLUTBETÄNKANDE
Begäran om utlåtande
1 kap. Ålands självstyrelse
2 kap. Lagtinget och Ålands regering
3 kap. Åländsk hembygdsrätt
4 kap. Ålands landshövding och Delegationen för Ålandsärenden
5 kap. Lagstiftningen
- de remissinstanser som är statens organ ombes liksom landskapsregeringen att med avseende på sitt
eget förvaltningsområde bedöma rubrikerna för behörighetsområdena som uppräknas i 26, 28 och 30 §
och motiveringen till dem. Är de korrekta och tillräckligt omfattande? Finns det behov att komplettera
dem? Är de juridiska begreppen som används i dem aktuella och korrekta?
- de remissinstanser som är statens organ ombes liksom landskapsregeringen att med avseende på sitt
eget förvaltningsområde på en allmän nivå bedöma vilka administrativa, ekonomiska och andra
konsekvenser 28 § i lagförslaget har, så att dessa kan beskrivas i större utsträckning i regeringens
proposition.
6 kap. Den dömande makten
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7 kap. Förvaltningen
8 kap. Initiativ, samråd, hörande, bistånd och behörighetstvister
9 kap. Ålands ekonomi
Svenska riksdagsgruppen föreslår att avräkningsgrunden höjs från 0,45 procent till 0,48 procent
genom följande förändring.

En höjning av avräkningsgrunden har varit uppe till diskussion vid flera tillfällen tidigare. I mars 2016
inleddes en process baserad på politiska överläggningar mellan rikets regering och Ålands
landskapsregering om att höja grunden för avräkningen till Åland.

De huvudsakliga orsakerna till att nuläget kräver en höjning av avräkningsgrunden
1. innefattar strukturella förändringar i statsbokslutet,
2. förändrade befolkningsförhållanden,
3. kostnader för förpliktelser som följer av EU-medlemskapet (t.ex. omfattande digitalisering) samt
4. internationella krav på klimatrelaterade åtgärder.

Situationen föranleder att avräkningsgrunden bör höjas för att reflektera rådande strukturer.

I 9 kap. 59 § i den föreslagna självstyrelselagen slås det fast att vid beräkningen av
avräkningsbeloppet beaktas hälften av förändringen i befolkningstalet för Åland i förhållande till hela
Finlands befolkningstal (Ålands befolkningsandel) sedan denna lag trätt i kraft. Sedan senaste
självstyrelselagsrevision har Ålands befolkning ökat snabbare än landets befolkning som helhet,
vilket följaktligen bör beaktas. Vid årsskiftet 2016-2017 uppgick Ålands andel av hela landets
befolkning till 0,53 %, i jämförelse med 0,48 % då nuvarande ekonomiska självstyrelsesystem trädde
i kraft.

Av de skatter som utgör grunden för skattegottgörelsen står Åland också för en större andel än vad
befolkningsandelen statistiskt förväntas generera. För beskattningsåret 2015 betalade Åland 0,71 %
av rikets sammanlagda skatter gällande de direkta skatter som utgör grunden för skattegottgörelsen.

I sitt delbetänkande 2015 ansåg Ålandskommittén att det ekonomiska systemet ska säkerställa
självstyrelsens behov. Ålandsdelegationen konstaterade även 2015 att en översyn av
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avräkningsgrunden är befogad, då avräkningsgrunden inte ändrats under den tid den nu gällande
självstyrelselagen varit i kraft sedan 1.1.1993. Enligt ovan anförda skäl är det därmed motiverat att
höja avräkningsgrunden till 0,48 %.

10 kap. Internationella förpliktelser
11 kap. Ärenden som gäller Europeiska unionen
12 kap. Ämbetsspråk och språkliga rättigheter
13 kap. Särskilda bestämmelser
14 kap. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Förhållandet till grundlagen och lagstiftningsordning
Allmänna motiveringar (Nuläget och bedömning av det, Propositionens mål och de viktigaste förslagen,
Konsekvenser av propositionen, Beredningen av propositionen)
Övrigt
-
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