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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-06
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina
Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Enligt en lagrådsremiss den 15 april 2004 (Finansdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
utjämningslag.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementsrådet Erik
Nymansson, biträdd av departementsrådet Dan Johansson och departementssekreteraren Helena Linde.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagens rubrik

Enligt Lagrådets mening är den föreslagna rubriken alltför allmänt
hållen. För att rubriken skall bli mera upplysande kan den exempelvis
lyda ”Lag om kommunalekonomisk utjämning”.

3§
I paragrafen har tagits in ett antal definitioner av begrepp som förekommer i lagen. Bl.a. definieras begreppet bidragsminskning. En bidragsminskning har direkt betydelse för rätten enligt 11 – 14 §§ till
strukturbidrag och införandebidrag men är också av betydelse som
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underlag för beräkningen av regleringsbidrag och regleringsavgifter
enligt 15 och 16 §§.

En faktor av betydelse för frågan om det föreligger bidragsminskning
är enligt definitionen ”ett enhetligt belopp per invånare som regeringen bestämmer”. Avsikten med denna skrivning är enligt författningskommentaren att vissa riktade statsbidrag som utgått till kommuner
eller landsting år 2004 och som i fortsättningen avses ingå i det sta tliga inkomstutjämningsbidraget (se avsnitt 5.2.) skall beaktas vid bestämmandet av om en bidragsminskning skall anses föreligga.

Enligt Lagrådet bör bestämmelsen byggas ut, så att i varje fall grunden för det belopp som regeringen skall bestämma framgår av lagtexten.

7§

Med det föreliggande förslaget till 7 § jämfört med 6 § ges regeringen
ett inflytande över avgiftsskyldigheten utanför riksdagens kontroll i en
omfattning som starkt kan ifrågasättas. I det förslag från Utjämningskommittén som ligger till grund för lagrådsremissen (SOU 2003:88)
finns en särskild paragraf, 3 §, med bestämmelser om vad regeringen skall iaktta vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna. Någon
motsvarande reglering finns emellertid inte i det nu remitterade lagförslaget.

Enligt Lagrådets mening bör även den föreslagna 7 § byggas ut.
I paragrafen bör grunderna för fastställandet av skattesatserna
anges.
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Övergångsbestämmelse

Efter modell av 3 § i SFS 1995:1517 bör lagen förses med följande
övergångsbestämmelse: ”De upphävda lagarna gäller fortfarande i
fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år.”

