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Å 1 a n d s 1 ~ n d s k a p s s t y -

l\Tr19/1 973 . r e 1 s e s f~~mställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

grunderna för ~ skolväsendet. 

Enligt 18 § 2 mom. landskapslagen om grunderna för skolväsendet 

(28/70) utgör hela landskapet ett distrikt för grundskolans högstadium. 

Distriktet förvaltas av ett kommunalförbund, i vars kostnader kommu-

nerna del tar s.ålunQ.a, att hälften av kostnaderna i den årliga avräk-
ningen fördelas ·mellan kommunerna i förhållande till envar kommuns 

skatt~ren under fötegående år, medan den andra hälften fördelas i 

f örbåll~nd~ - ~ill ant alet i kommunen hemmahörande elever under ifråga-
' 

varan~e år. D~~na fördelningsgrund tillämpas i fråga om såväl anlägg-

nings- som drift~~~~nader. 
De kommuner, ilGodby högstadieskolas elever är hemmahörande har 

från l äsåre t 1972-73 övergå tt till ordinarie grundskola med så många 
årskurser , att även högstadieskolan ändrats från en experimenthög

stadieskola till en ordinarie högstadieskola. Övergången till det nya 

skolsystemet för de övriga kommunernas del planeras däremot ske från 

ingången av läsåret 1974-75 . 
Genom landskapslagen den 10 juli 1972 angående ändring av land

skapslagen om grunderna för skolväsendet (38/72) har möjlighet in

förts för kommunalförbundet att besluta att driftskostnaderna för 

)'.lögstadieskola med undantag för grundanskaffningar av inventarieI' 

och undervisningsmateriel skulle fördelas endast mellan de kommuner 9 

i vilka skolans elever har sin bonings- och hemort. Förbundsfullmäk

tige kan dessutom besluta om att kostnaderna för grundanskaffningar 

av inventarier och undervisningsmateriel under en övergångstid skall 

fördelas enligt en annan fördelningsgrund än vad i 18 § 3 mom. är 

stadgat under förutsättning att ett sådant beslut är enhälligt. 

Kommunalförbundet för högstadiedistriktet planerar att så snart 
som möjligt inleda -byggnadsarbetena på en ny skolbyggnad för Godby 

högstadieskola. En strikt tolkning av 18 § 2 mom. i dess nuvarande 

lydelse, kan emellertid leda till 7 att endast de kommuner , vilka 
har elever i Godby högstadieskola skulle svara för den hä lften a v 

kostnadeI·na, vilka skall fördela s i förhå llande till "antalet i kommu

nen hemmahörande elever under ifrågavarande år". En s å dan tolkning 

av stadgandet skulle dock strida mo t lagens mening och dessutom för
orsaka praktiskl svårigheter, varför en förtydligande lagändring i 

detta avseende är påkallad. 
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Beträffande motsvarande fördelningsgrund i riket i fråga om bygg

nadskostnaderna för en för två eller flera kommuner gemensam grund

skola skall enligt 170 § grundskolförordningen (FFS 443/70) tillämpas 

vad därom är stadgat i 25 '· § rikets folkskollag. Av sistnämnda para

graf framgår att i skolans kostnader del tager kommunerna i förhållan ..: 

de till antalet läropliktiga barn i envar kommun som finnes i folk

sl-coldistr.iktet, såvida kommunerna icke överenskommit om annan grund 

för fördelningen av kostnaderna. Motsvarande stadgande angående 

driftskostnad-erna ingår i 26 § 3 mom. rikets grundskollag, vari stad

gas att envar kommuns andel .av driftsutgifterna vid beviljande av 

statsm1d ex.stöd bör vara lika stor som den del de i kommunen hemmahö

rande elverna utgör av skolans hela elevantal. 

En jätnfö.relse mellan rikets och landskapets fördelningsgrunder ger 

vid handen 9 att mindre glesbygdskomrnuner med ett relativt sett mindre 

~ antal läropliktiga elever 9 får en större kostnadsandel enligt land 

s,~~pets fördelningssystem än om rikets fördelningsgrunder hade till

~ä.~pa"jJ$ på motf.:Jvarcmde kostm~.cter~ ].VJed tcin!(e på dep !llålF!~i:j:;tning la!l9.s- . 

·b: ~~ ~ t antagit t9+ d·~n fr;e.Wtida {rj:;~ec~ii~gsvg~itikE?~ i~oµi : gle~bygden 
hår ''' 1~ndskap~~tYfe~~ei.)~ ' . f11ajqri t~t p§3., gi:un4 hEH;aY ans~t~ · det motiv~rat 
11tt fö +e~i~Ceil ~p~rad fördelniri gsgriind ·tör högstadieförbund etf:! f'.P-
J,~~~~!l@;~_:_ o~p ~rif tskO'striader ~ Så att dessa· ':kos t.nad.er ' sk:{iiJ.~ . f~r

0

de-
i~~ , !=iPJ.i g t i rike. t~ ., lag förut satta fördelningsgrund er. Genom d~t ta för-

f~~antie . ~l~11i1~ ~~ ci~~ iÖre~l~ling~n upp~ås, a:ttf ~ågon särs~il4 oriw~lc- 1 I 
.nirig ,.icke . 'skulle b~h öva . ske . s~dan . ko~tn~d~rna fördelats på de · 9iik?- . . 
k.9{{Jmun~~n· a i ·;ch för .beräkning av 'Iancis.kapsbidraget. . .,_}., ·· ~ ' :·.···' 

J Enli~t ,_ fÖr~iig~a;de fö~si~g skulle · s ·å~ä1 ~1ä~~ings- som drifts

k~stn~de~a före avdrag ~~ landsl{apsund~rstöd ., fördelas mellaP, kommu-

nerna 1 V?refte.r +andskapsbid~~-get - ~k~lle·b~vf: lj~s envar kommun .. skilt 
• ' : 1 • •• •' • : I • ;, • : -: , , ~ • 'J- _I • 

fö+ ;iig. Därigenom skulle kommunalförbundets pruttokostnader komma 
att i~~å i komm~~·rn'~:s , p~~förtng, , . ' .· .;:; ; , ;; ~- . .. 

Landskapsbidraget skulle beviljas på grund av kommunalförbundets 

redovisning. Enär kommunalförbundet enligt 82a § 2 mom. landskapslagen 

om folkskolväsendet .i landskapet Åland ick;e skulle ha rätt att anmär-

ka på landskapsstyrelseris fördelningsbeslut, föreslår landskapsstyrel-

sen att denna möjlighet införes i lagen. 

iYied hänvisning till det anförd,a får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Land stinget till an tagande 

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

angående ändring av landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 

I enlighet med Ålands land stings beslut ändras 18 § 3 mom. samt I , 
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29 och 30 §§ landskapslagen den 2 juli 1970 orn grunderna för skol

väsendet (28/70) såsom följer: 

18 §. 

23i} 

Kommunerna del tager i kommunalförbundets årliga anläggningskostna

der så 9 att kostnaderna fördelas mellan kommunerna i förhållande 

till antalet läropliktiga barn i envar kommun under ifrågavarande år. 

I driftskostnaderna deltager kommunerna sålunda, att kostnaderna 

fördel as mellan kommunerna i förhållande ti 11 an talet i envar l\:ommun 

hemmahörande elever, som besöker kommunalförbund ets högstadiesl{olor 

under ifrågavarande år. 

29 §. 
För ansl~affning av g:rundskolbyggnader och för grundförbättringar 

beviljar landskap sstyms en lrnmmun bidrag och amorteringslån samt 

~ extra bidrag i enlighet med i riket gällande grunder för statsunder

stöd för motsvarande ändamål med beaktande av landskapets avskilda 

läge och särförhållanden samt rådande prisläge och befoll{ningen s 

särskilda levnadsbetingelser. 

Med beaktande av i 1 mom . nämnda grunder erhåller kommun landskaps

bi drag för grund skolans driftskostnader. 

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

stadiedistri ldet be vi 1 jar landskap ssty:rels en envar kommun landskaps-

• bidrag 9 amorteringslån eller extra bidrag med tillämpning av i 29 § 

tadgad e grund er. 

Anser kommunalförbundet för högstadiedistriktet eller medlemskom

mun i att landsl<:apsstymlsens beslut rörande beviljande av i 1 mom. 

nämnda understöd är felaktigt, har såväl kommunalförbundet som den 

kommun som emottagit understödet rätt . att inom ett år efter erhållen 

kännedom om sagda beslut till landskapsstyrelsen framställa skrift

ligt yrkande på rättelse av beslutet. 

Denna lag tillämpas första gången på kommunalförbundets kostnader 

för år 1 972. 

J\fariehamn 7. den 20 mars 1973. 

På landskapsstyrelsens vägnar : 

~Jt; ~ /1 
Alarilc Hä';//om . ~~;~~ 

Lagberedningschef Sune Carls / n. 
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