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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 
till Landstinget med förslag till 

lan<lskapslag om finansiering av yrkes

utbildningsanstal ter. 

Landskapet upprätthåller yrkesutbildningsanstalter som lant

mannaskolan, husmodersskolan, hemslöjdsavdelningen vid folk

högskolan, yrkesskolan, sjömansskolan, sjöfartsläroverket, tek

niska skolan, handelsläroverket och hotell- och restaurangskolan. 

Kommunerna deltar i kostnaderna för yrkesskolan och handelsläro

verket. På grund av principerna för den skattefinansiella utjäm

ningen bör kommunernas deltagande i kostnaderna utvidgas till 

att omfatta även kostnaderna för övriga av landskapet upprätthåll

na yrkesutbildningsanstalter. Landskapsmedel kommer att utgå i 

enlighet med grunderna i lagen om finansiering av yrkesläroanstal

ter (FFS 494/83) d.v.s. beroende på elevernas hemkommuners bär

kraftsklass. Kommuner i riket som har elever i landskapets yrkes

utbildningsanstalter föreslås delta i driftskostnaderna i enlighet 

med bestämmelserna i lagen om finansiering av yrkesläroanstalter. 

De åländska kommunernas andelar av kostnaderna föreslås gnmda sig 
dels på skattören och dels på elevantal då denna fördelningsprin

cip ger det rättvisaste resultatet. På grund av den pågående 

revideringen av sjömansbeskattningen föreslås inte någon bestäm

melse om hur skattöret skall beräknas för sjöarbetsinkomst, utan 

det förutsätts ske enligt samma grunder som för närvarande vid 

kostnadsfördelning tills sjömansbeskattningen har reviderats. 

För att även andra yrkesutbildningsanstalter än de nuvarande och 

av landskapet upprätthållna skolorna skall kunna få landskaps

medel och ersättning från kommunerna föreslås att landskaps

styrelsen under vissa förutsättningar skall kunna bevilja land

skapsmedel och att kommunerna då blir skyldiga att delta i kost

naderna. 

Eftersom kommunerna kommer att delta i kostnaderna för yrkesut

bildningsanstalterna är det meningen att de också skall komma 

att berättigas att delta i skolornas förvaltning. 
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Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget 

till antagande 

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

om finansiering av yrkesutbildningsanstalter. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

Denna lag tillämpas beträffande fördelningen av kostnaderna 

för de av landskapet upprätthållna yrkesutbildningsanstalter som 
avses i landskapslagen om lantbruksundervisning (23/61), land

skapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders husmoderskurs 

(23/63), landskapslagen om läroanstalter för hemslöjd i landskapet 

Åland (13/43), landskapslagen om yrkesundervisning (7/62), land

skapslagen om Ålands sjömansskola (11/68), landskapslagen om Ålands 

sjöfartsläroverk (49/77), landskapslagen om Ålands tekniska 

skola (38/67), landskapslagen om Ålands handelsläroverk (37/75) och 

landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola (93/79). 

Med elevs hemkommun avses den kommun där eleven har i lagen 

om bef olkningsböcker CFFS 141/69) avsedd hemort vid början av respek

t i ve termin. 

2 §. 

Kommunerna i landskapet öch, såvitt fråga är om .kostnader som hänfö_r sig 

till elev som inte har hemort· i landskapet, elevens hemkommun. skall delta i' 

kostnadeTila för yrkesutbildningsanstalteTila.till den del de inte täcks av land

skapsmedel och övriga· inkomster. Landskapsmedel utgår i enlighet med grunderna 

i lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (FFS 494/83). 

Elevs hemkommun, med undantag av i 3 nom. nämnda kommuner, 
deltar i kostnaderna i enlighet med vad som stadgas om hem

kommuns skyldighet att <leJ ta i yrkesläroanstalternas kostnader 

i lagen om finansiering av yrkes Hi roans tal ter. 

Kommunernas i landskapet andel av kostnaderna fördelas mellan 

kommunerna så att hälften av kostnaderna fördel.as i föihållande 

till antalet skattörcn och hiiJ rtcn i förh[lllancle ti11 antalet elever. 

3 §. 
På de ersättningar som kornmuner är skyldiga att erlägga enligt 2 § kan för

skott uppbäras. 
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4 §. 

Landskapsstyrelsen kan på ansökan bevilja annan än i 1 § 

nämnd yrkesutbildningsanstalt landskapsmedel, om tillräckliga 

förutsättningar för upprätthållande av yrkesutbildningsanstalten 
föreligger. 

Om yrkesutbildningsanstalt beviljas landskapsmedel i enlighet 

med 1 mom. skall kommunerna delta i kostnaderna på det sätt som 

stadgas i 2 §. 

5 §. 

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna 

lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

6 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Genom lagen 

upphävs tidigare utfärdade bestämmelser som står i strid med 

lagen. 

Denna lag tillämpas på kostnader som uppkommit efter det att 

lagen trätt i kraft. Av de i 2 § avsedda ersättningarna är kommu

nerna skyldiga att till landskapet betala 60 procent år 1986, 80 

procent år 1987 och 100 procent från och med år 1988. 

Mariehamn den 17 januari 1985. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

T.f. lagberedningschef Lars ~arlsson. 


