RP 117/2009 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
statsandelar till kommunerna ändras så att
den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2009—2010 minskas med 0,37 euro

per invånare för finansieringen av myndighetsradionätet.
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Lagen tillämpas dock från ingången av
2009.
—————

MOTIVERING
1

Nuläge

Genom en lagändring (1376/2007) utfärdades i 27 § 3 mom. i lagen om statsandelar till
kommunerna en bestämmelse om finansieringen av myndighetsradionätet. Enligt bestämmelsen har den allmänna statsandel som
beviljas kommunen 2008—2010 minskats
med 0,37 euro per invånare för att finansiera
myndighetsradionätet. När samma 3 mom.
ändrades genom lag (859/2008) upphävdes
felaktigt bestämmelsen om finansiering av
myndighetsradionätet, trots att avsikten enligt statsbudgeten 2009 är att fortsätta finansieringen av nätet på samma sätt som tidigare. Misstaget upptäcktes då den nya lagstiftningen om statsandelar bereddes.
Man bör sörja för finansieringen av myndighetsradionätet, eftersom antalet terminaler
blir mindre än beräknat och man inte med
bruksavgifter kan täcka alla kostnader för
underhållet av nätverket. Användningen av
nätet beräknas ge ett årligt underskott på 11,7
miljoner euro 2009—2010. Av nätets terminaler används 47 procent av de kommunala
räddningsmyndigheterna, av hälso- och socialmyndigheterna samt av dem som producerar tjänster för dessa. De kostnader som underhållet av nätet medför bör täckas. Eftersom kommunerna är betydande användare av
myndighetsradionätet är det motiverat att de
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deltar i täckandet av den andel av bruksavgifterna som uteblir.
2

Föreslagna ändringar och propositionens konsekvenser

I propositionen föreslås att ett nytt 5 mom.
fogas till 27 § i lagen om statsandelar till
kommunerna, enligt vilket den allmänna
statsandel som beviljas kommunen 2009—
2010 minskas med 0,37 euro per invånare för
finansiering av myndighetsradionätet.
Finansieringen av myndighetsradionätet
har beaktats i statsbudgeten för 2009.
3

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriets kommunavdelning.
4

Ikraftträdande

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Enligt förslaget ska lagen dock tillämpas
redan från ingången av 2009 Åtgärder som
verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

RP 117/2009 rd

2

Lagförslag

Lag
om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 27 § i lagen av den 20 december 1996 (1147/1996) om statsandelar till kommunerna, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1068/2005 och 859/2008, ett nytt 5 mom. som följer:
27 §

per invånare för finansiering av myndighetsradionätet.
———

Belopp som ligger till grund för allmän
statsandel
——————————————
Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2009—2010 minskas med 0,37 euro

Denna lag träder i kraft den
20 . Lagen
tillämpas dock från ingången av 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————

Helsingfors den 21 augusti 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 27 § i lagen av den 20 december 1996 (1147/1996) om statsandelar till kommunerna, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1068/2005 och 859/2008, ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
27 §

27 §

Belopp som ligger till grund för allmän
statsandel

Belopp som ligger till grund för allmän
statsandel

——————————————

——————————————
Den allmänna statsandel som beviljas
kommunen 2009—2010 minskas med
0,37 euro per invånare för finansiering av
myndighetsradionätet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 . Lagen tillämpas dock från ingången av 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———

