
Nr 34/1973. 
Å 1 2 n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting E1ed förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen oill 

grunderna för skolväsendet, 

Den 20 mars 1973 överlännade landskapsstyrelsen en frarnställning 

till Ålands landsting med förslag till landskapslag angående änd:t;'ing 

av landskapslagen om grunderna för skolväsendet (Framst, nr 19/1973). 
I fra1.uställningen föreslog landslrnpsstyrelsen nya regler om fördel-

ningen av högstadiedistriktets kostnader mellan kommunerna 2 liksorc1 

även att landskapsbidraget i stället för att utgå till komi::mnalfärbun

det sltulle beviljas envar medlemskornmun. Över framställningen avgav 

kulturutskottet sitt betänkande den 15 maj 1973 (:Set. nr 5/1972-73) 
och s~ora utskottet den 15 juni 1973 (:Set. nr 34/1972-73). 

Då landskapsstyrelsen efter ärendets behandling i landstinget 

funni-i:; att lagförslaget ytterligare borde undergå beredning 9 beslöt 

landslmpsstyrelsen den 29 augusti 1973 att återtaga framställningen. 

Vid beredningen av nu föreliggande frarnställning har landskapssty

relsen enbart koncentrerat sig på att åstadkornnm en formulering 9 soE1 

icke ger: utrymrc1e för tolkningsmöjligheter. Förslaget innebär i sak 

icke någon ändring av kulturutskottets ändringsförslag, som jämväl 

godkänts av stora utskottet. 

I jämförelse med kulturutskottets förslag har i 18 § från första 

meningen 'Jrdet "årlig3.11 strukits SåSOEl en obehövlig bestämning, J 

andra E1en~ngen har 11 de i 29 § 2 rnom. avsedda kostnaderna" ändrats 

till 11 de årliga c1riftskostnaderna" 9 varvid iiven tillkornmi t ett för

tydligcnde 0m att bruttokostnaderna även i detta fall skall fördelg,s 

rnellcm kornn1111erna. 

Vad sed2n giiller 30 § har landskapsstyrelsen nu föreslagit att 

S8Lm1a förfarande skall tillämpas som föreslagits be träff cm de lanc1~ 

skapsbidro.ge-t: för folkhälsoförbundets kostnader 9 nänligen att i den 

T:1ål'.l grunder110, för statsbidr0,g förutsätter en annan kostnadsfördel

Ding 2,11 den S'.Ji11 föreslngj_ ts i 18 § skall en justering av 12,ndskaps-. 

bidrnget verkst:illas. Orn således reglerna för statsbidraget j_ rUcets 

motsvarande lag möjliggör ett högre eller lägre bidrag än vad före

liggande landsb:rpslag förutsätter 9 skall envar ko1urnuns lanc1skC1psbidr:::tc; 

höjas eller s~inkas med den procent sorn det totala landskapsbic1r;.'3..get 

slrnll höjas eller sänkas raed 9 för att uppgå till sru;1r.ia belopp 9 s OiJ 

tot0,lbeloppet av rnotsvar211c1e statsbidrag. En sådan justering skulle 

icke behöva ske i fråga om le,ndskapsbic1raget för driftskostn0,dern0, p2i 

grund av 2tt fördelningsgrunc1en i detta fall är c1ensarnrna sou i riketo 
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I de fall att extra bidrag utgår,till kommun~ skulle kommunens 
kostnader för högstadiedistriktet beaktas till belopp som enligt den 
i riket tillämpade kostno..dsfördelningen skulle påföras kommunen. 
Härigenom koL1ner den föreslagna kostnadsfördelningen icke att fö:pä11d

ra kommunernas möjligheter att erhålla extra bidrag samtidigt som 
risken för utebliven kompensation undvikes eftersom kommunerna 
skulle beviljas extra bidrag enligt samma bestämmelser som i riket. 

Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 

I enlighet med Alands la:.() dstings beslut ändras 18 § 3 mom. samt 
29 och 30 §§ landskapslagen den 2 juli 1970 om grunderna för skol
väsendet (28/70) såsom följer: 

18 §. 

Kommunerna deltager i kornmunalförbundets i 29 § 1 mom. avsedda 
anläggningsko tnader så 9 att hälften av bruttokostnaderna fördelas 
.wellan kommunerna i förhållande till envar kommuns skattören under 
föregående år 9 medan den andra hälften fördelas i förhållande till 
antalet läropliktiga barn i envar kommun under ifrågavarande år. I 

de år1iga driftskostnaderna del tager koI!.1rJm1erna sålunda~ att brutto ... 
kostnaderna fördelas rJellan kommunerna i förhållande till antalet i 

envar kommun heLmmhörande elever~ sow besöker kornmunalförbundets ):lög
staclieslrnlor under ifrågavarai1de åro På sjömansinkomst beräknas an
talet skattören sålunda, att det av sjömansskatten till k01m:aunen re.,.;. 
dOlisade beloppet i mark illUltipliceras med talet 10. 

29 §. 
JJ'ör ansk2ffning av grundskol byggnader och för grundförbä ttringcir 

beviljar landskapsstyrelsen kommun bidrag och amorteringslån samt 
extra bidrag i enlighet med i riket gällande grunder för statsunder"" 
stöd för motsvarande änc1mnål med beaktande av landskapets avskilda 
läge och särförhållanden samt rådande prisläge och befolkningens 
särskilda levnadsbetingelser. 

1'1ed beal~tande c.,v i 1 mom. nämnda grunder erhåller kommun landskaps
bidrag för grundskolans driftskostnader. 

30 §. 
För kommunernas enligt 18 § 3 rnom. fördelade kostnader för hög

stadiedistriktet utgår till envar kommun bidrag, araorteringslån sanrt 

extra bidrag sålunda, 
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1) att bidrag för driftskostnaderna fastställe s med tillämpning 

av i 29 § stadgade grunder; 

2) att bidrag för anlä ggningskostnaderna uträknas me d tillämpnin g 

av i 29 § stadgade grunder 9 v a rpå a lla kommuners bidrag juste r as med 

en och sam~a p roc entsats så 9 2tt de samoanlagt uppgår till det belopp ? 

son medl en skommune rn a enligt den i riket tillärJ.pade kostnadsfördel

n i ngen skulle tillsammans erhålla i bidrag; 

3) att amorteringsl å nen fastställes med i aktt agande av stadgande .... 

na i 2) p.; samt 

4) a tt vid beviljande av extra bidrag kommunens kostnader för 

högstadiedistriktet beaktas till belopp som enligt den i riket tillr 

l ämpade kostn a dsfördelningen skulle påföras kommunen . 

Anser kommunal förbundet för högs t a diedistrikte t eller medlera s}~om ... 

mun , a tt landskapsstyrels e~s beslut rörande beviljande av i 1 mom. 

nämnda understöd ä r fel akti gt, ha r s åväl kommunalförbundet som den 

koE1Y11Un sor!l ernottagi t un de rstödet r ä tt a tt inom ett å r efter e rhållep 

kännedom 0 E1 s agda beslut t ill l and skapss tyrelsen framstä lla skrift

ligt y:rkmde på r ä ttelse av beslutet. 

Denna l ag tillämpas första gången på komounalförbundets ko stnader 

för å r 1972. 

Mariehanm, den 30 augusti 1973. 
På l andskapsstyrelsens vägnar~ 

L a n t r å d 

/??t 
Lagberedningschef Sun e 


