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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
komplettering av regeringens proposition med förslag till
lag om ändring av lagen om planering av och statsandel
för social- och hälsovården (RP 144/2002)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att den fördel-
ning av kostnaderna för den kommunala so-
cial- och hälsovården mellan staten och
kommunerna om vilken det bestäms i lagen
om planering av och statsandel för social-
och hälsovården ändras så, att statens andel
höjs med 0,14 procentenheter. Propositionen
hänför sig till regeringens proposition med
förslag till lag om ändring av lagen om pla-

nering av och statsandel för social- och häl-
sovården, vilken avlåtits i samband med
budgetpropositionen för 2003.

Propositionen hänför sig till den andra
komplettering av budgetpropositionen för
2003 och avses bli behandlad i samband med
budgetpropositionen.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av
2003.

—————

MOTIVERING

1. Föreslagna ändringar

Enligt regeringens proposition till riks-
dagen, vilken avlåtits i september 2002 (RP
144/2002) föreslås statsandelsprocenten för
driftskostnaderna för den kommunala social-
och hälsovården bli höjd med 1,51 procent-
enheter från nuvarande 25,36 procent till
26,87 procent. I denna proposition föreslås
att statsandelsprocenten höjs ytterligare med
0,14 procentenheter jämfört med den propo-
sition som är under behandling i riksdagen.
Med beaktande av denna proposition höjs
statsandelsprocenten således år 2003 med
sammanlagt 1,65 procentenheter till 27,01
procent. Då sjunker kommunernas andel av
kostnaderna på motsvarande sätt till 72,99
procent.

Ovan nämnda ändring förutsätter att den
regeringsproposition om ändring av lagen om
planering av och statsandel för social- och
hälsovården som tidigare avlåtits till riksda-
gen ses över när det gäller lagens 18 § 1
mom. Till övriga delar kvarstår innehållet i

den regeringsproposition som tidigare avlå-
tits.

2. Proposit ionens ekonomiska
verkningar

Ovan nämnda höjning av statsandelspro-
centen för driftskostnaderna för den kommu-
nala social- och hälsovården med ytterligare
0,14 procentenheter har vid dimensionering-
en av statsandelen beaktats så att anslaget fö-
reslagits bli höjt med 15 000 000 euro.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet.

4. Behovet av att avlåta en kom-
pletterande proposit ion

Det inkomstpolitiska avtal för 2003—2004
som arbetsmarknadens centralorganisationer
har uppnått och som godkändes den 18 no-
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vember 2002 uppfyller de krav som rege-
ringen för sin del hade ställt på förhandlings-
resultaten. I anslutning till detta har regering-
en lovat att förelägga riksdagen propositioner
med förslag till nödvändiga lagändringar.

5. Samband med andra proposi-
t ioner

Propositionen är en sådan kompletterande
proposition som avses i 71 § grundlagen och
hänför sig till den andra komplettering av
budgetpropositionen för 2003. Propositionen
skall behandlas samtidigt med regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag

om ändring av lagen om planering av och
statsandel för social- och hälsovården (RP
144/2002 rd).

6. Ikraftträdande

Den ändring som ingår i denna komplette-
rande proposition föreslås träda i kraft den 1
januari 2003, dvs. samtidigt med bestämmel-
serna i den regeringsproposition som tidigare
förelagts riksdagen.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lag:
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Lagförslag

Lag

om ändring av 18 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovår-

den (733/1992) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 585/2002, som följer:

18 §

Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnaderna för den kommunala social-
och hälsovården fördelas mellan kommuner-
na och staten så att kommunernas andel av de
kostnader som bestäms enligt denna lag är
72,99 procent och statens andel 27,01 pro-
cent. Om det enligt 3 § 2 punkten statsan-
delslagen har beslutats att den årliga för änd-

ringen i kostnadsnivån under vissa år skall
beaktas med mindre än det fulla beloppet,
skall detta vid kostnadsfördelningen mellan
staten och kommunerna beaktas så att statens
andel minskar så att den motsvarar den ned-
satta justeringen av kostnadsnivån för åren i
fråga.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 200 .
—————

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Eva Biaudet
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Bilaga
Parallelltext

Lag

om ändring av 18 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården
(733/1992) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 585/2002, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnaderna för den kommunala social-
och hälsovården fördelas mellan kommu-
nerna och staten så att kommunernas andel
av de kostnader som bestäms enligt denna
lag är 74,64 procent och statens andel
25,36 procent. Om det enligt 3 § 2 punkten
statsandelslagen har beslutats att den årliga
förändringen i kostnadsnivån under vissa år
skall beaktas med mindre än det fulla be-
loppet, skall detta vid kostnadsfördelningen
mellan staten och kommunerna beaktas så
att statens andel minskar så att den motsva-
rar den nedsatta justeringen av kostnadsni-
vån för åren i fråga.
— — — — — — — — — — — — — —

18 §

Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnaderna för den kommunala social-
och hälsovården fördelas mellan kommu-
nerna och staten så att kommunernas andel
av de kostnader som bestäms enligt denna
lag är 72,99 procent och statens andel 27,01
procent. Om det enligt 3 § 2 punkten
statsandelslagen har beslutats att den årliga
förändringen i kostnadsnivån under vissa år
skall beaktas med mindre än det fulla be-
loppet, skall detta vid kostnadsfördelningen
mellan staten och kommunerna beaktas så
att statens andel minskar så att den motsva-
rar den nedsatta justeringen av kostnadsni-
vån för åren i fråga.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 200 .
———


