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Nr 4 
Utlåtande till riksdagens finansutskotts 
kommun- och hälsovårdsdelegation. 
ÅLR 2020/8900 
106 S1  

Ärendet har överförts från enskild föredragning den 16.11.2020. 

I regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 
2020 föreslås att landskapet Åland ersätts för kostnader som föranleds av 
covid-19-testning och covid-19-spårning. Totalt beviljas enligt förslaget 
6 000 000 euro för detta ändamål.  

Inledningsvis vill Ålands landskapsregering framföra att det är mycket 
positivt att landskapet Åland beviljas 6 000 000 euro i statens sjunde 
tilläggsbudget. Ur statsrådets protokollsanteckningar av 2.6.2020 vid 
behandlingen av den fjärde tilläggsbudgeten framgår att de kostnader 
som coronakrisen orsakat Åland ska utredas och att under hösten ska det 
beslutas om att ersätta Åland för kostnader utöver det vanliga. Med 
anledning av denna utfästelse vände sig landskapsregeringen, i ett brev 
daterat 10.9.2020 (ÅLR 2020/6948), till statsrådet för att efterhöra hur 
ovanstående avses förverkligas.  

Landskapsregeringen har under hösten 2020 tillsammans med 
kommunerna på Åland utrett och gjort en prognos kring vilka 
merkostnader covid-19 pandemin orsakat inom social- och hälsovården. 
Enligt utredningen rör det sig om cirka 6 000 000 euro i merkostnader på 
Åland. Landskapet Åland har inte likt kommunerna och 
sjukvårdsdistrikten i Finland erhållit något statsunderstöd p.g.a. 
kostnader kopplade till covid-19 pandemin och vidtagna åtgärder för att 
bekämpa pandemin och smittspridningen. För att det föreslagna anslaget 
om 6 000 000 euro i statens sjunde tilläggsbudget ska fylla sitt syfte 
måste momentet och motiveringen till anslaget utvidgas så att alla 
merkostnader inom social- och hälsovård med anledning av covid-19 
pandemin omfattas.  



  
 
 
Ålands landskapsregering föreslår därför att motiveringen till momentet 
ändras till följande: 
 
”För att ersätta landskapet Åland för merkostnader inom social- och 
hälsovård p.g.a. covid-19 pandemin beviljas 6 000 000 euro”. 
 
Ifall inte momentet och förklaringen till de beviljade medlen om 
6 000 000 euro vidgas till att omfatta alla merkostnader inom social- och 
hälsovård, inte bara kostnader för covid-19-testning och covid-19-
spårning, fyller medlen inte sitt syfte och landskapet Åland måste till 
dessa delar söka ytterligare ersättning enligt bestämmelserna i 
självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71). Utöver kostnader inom 
social- och hälsovård har landskapet Åland även haft andra kostnader 
p.g.a. covid-19 pandemin t.ex. för transporter och understöd.     
 

  


