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LANDSKAPSSTYPELSENS F~1STÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om yrkes

undervisning. 

I 3 kap. landskanslagen om främjande av Ålands ekonomiska utveckling 

under åren 1970-1975 (18/70) stadgades om understöd till kommunerna för 

kostnaderna för yrkesutbildningen. Enligt sagda lag kunde vissa kommuner 

beviljas nedsättning av de kostnadsandelar vilka kommunerna enligt 14 § 

landskapslagen om yrkesundervisning (7/62) är skyldiga att erlägga för 

upprätthållande av Ålands yrkesskola. Då emellertid landskapslagen om främ

jande av Ålands ekonomiska utveckling upphört att gälla,kan ifrågavarande 

nedsättning ej längre ges. I riket däremot kan kommunerna beviljas lättnader 

för upprätthållande av yrkesskolor enligt lagen om främjande av yrkesutbild

ningen inom utvecklingsområdena (FFS 641/75). För att landskapets kommuner eJ 

skall befinna sig i en sämre ställning än kommunerna i riket, föreslås att 

till landskapets kommuner skulle beviljas lättnader enligt samma principer 

som gäller i riket. Detta skulle i huvudsak innebära att lättnader kommer 

att beviljas till alla kommuner som deltar i kostnaderna för Ålands yrkesskola, 

dock så, att understödets storlek vore beroende av vilken bärkraftsklass kom

munen hör till. Bestämmelserna om understöd till kommunerna för kostnaderna 

för Ålands yrkesskola intages lämpligen i en temporär 16a § sålunda att i 

denna endast skulle hänvisas till bestämmelserna i riket. 

Om fördelningen av kostnaderna för Ålands yrkesskola stadgas l 14 § 

landskapslagen om yrkesundervisning. För landskommunernas del har man följt 

den s.k. skattöresprincipen, vilket innebär att kostnaderna fördelats mellan 

kommunerna i förhållande till envar kommuns skattören under det år som föregått 

fördelningsåret. På sjömansinkomst tillämpas skattöresprincipen så, att anta

let skattören av sjömansinkomst beräknas utgående från kommunens andel i sjö

mansskatten med beaktande av att denna skatt enligt lag anses motsvara tio 

penni per skattöre. Då emellertid det vanliga skattöret l landskapets kommuner 

numera rör sig mellan 13 och 16 penni, vore det riktigare att beräkna antalet 

sjömansskattören så, att den i verkligheten erhållna skatten bättre skulle 

motsvara en normal uttaxering per skattöre. För den skull föreslås att ifråga

varande stadgande ändras så, att sjömansskatten beräknas genom multiplikation 

av kommunalskatteandelen med faktorn sju i stället för faktorn tio. Härigenom 

kommer det genom sjömansskatten erhållna penningbeloppet att motsvara en uttaxe

ring av 14,3 penni per skattöre. 
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Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om yrkesundervisning . 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 14 § l mom. landskapslagen den 12 april 1962 om yrkesundervisning 

(7/62) samt 

fogas till lagen en ny 16a §, som följer: 

14 §. 
De i Ålands yrkesskola delaktiga kommunerna är skyldiga att samfällt 

deltaga i skolans årliga underhållskostnader med 35 procent av de kostnader, 

som belöper sig på de av kommunerna reserverade platserna . Kommunernas kostnads

andel fördelas mellan kommunerna sålunda , att ~1arieharnns stads andel beräknas 

efter de reserverade elevplatserna. Därefter fördelas landskommunernas gemen

samrna andel i kostnaderna mellan de i skolan delaktiga landskommunerna i vro

portion till det antal skattören , som vid kommunalbeskattningen för skatteåret 

närmast före skolans ifrågavarande verksamhetsår påförts av skattenämnderna 

i delägarkornrnunerna. På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda, att 

det av sjömansskatten till kommunen redovisade beloppet multipliceras med talet 

sju. 

16a § . 

Landskapets kommuner kan beviljas lättnader för deltagande i kostnaderna 

för upprätthållande av Ålands yrkesskola, varvid i tillämpliga delar skall 

iakttagas vad i lagen om främjande av yrkesutbildningen inom utvecklingsområdena 

(FFS 641/75) är stadgat . 

Denna lag äger tillämpning vid fördelningen av kostnaderna för upprätt

hållande av Ålands yrkesskola från och med år 1976. 

Mariehamn , den 8 mars 1977. 
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Alarik Hä;f;~ · · ·'--;) 
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L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare Christ i an Wennström. 
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