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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALL

NING till Landstinget med förslag 

till landskapslag om kommunernas 

skyldighet att deltaga i kostnader

na för upprätthållandet av Ålands 

lyceum. 

Ålands lyceum upprätthålles enligt 1 § 3 mom. landskaps

lagen om Ålands lyceum (35/72) av landskapet och medel för 

dess upprätthållande har tillsvidare upptagits i landskapets 

ordinarie årsstat enligt 

läroverk i riket. 

samma grunder som gäller för stats 

Vid övergången till grundskola i riket har av de statliga 

läroverken såväl mellanskolan som gymnasiet överförts till 

kommunernas ägo med undantag av några specialläroverk så

som Steinerskolan och lärarutbildningsenheternas övnings

skolor. Statsunderstödet till de kommunala gymnasierna har 

utgått enligt en särskild lag om statsunderstöd åt kommunala 

och privata läroverk (FFS 468/68). 

På grund av de olägenheter som ansetts föreligga med oli

ka bidragsgrunder för statsbidraget till kommunerna för 

grundskolan, biblioteksverksamheten och gymnasierna har i ri

ket den 28 december 1978 givits en lag om statsandelar och 

- understöd samt lån åt kommunala grundskolor, gymnasier 

och allmänna bibliotek (FFS 1112/78). Genom denna lag har 

statsandelssystemet förenhetligats och förenklats. Kommunerna 

erhåller för driftskostnader föranledda av handhavandet av 

för gymnasierna stadgade uppgifter statsandel om 51-86 pro

cent beroende på kommunens bärkraftsklass. Till dessa utgif

ter räknas inte anläggningskostnaderna för gymnasiet. 

Systemet förändrar inte fördelningen av kostnaderna mellan 

staten och kommunerna. Statsandelen för gymnasierna bestämmes 

enigt samma skala som för grundskolan, vilket är till fördel, 

emedan gymnasiet ofta verkar i samma utrymmen som grund

skolan och dessa skolformer ofta har gemensamma lärare och 

annan gemensam personal. Den nya lagen, som trädde i kraft 

den 1 januari 1979, följer i tillämpliga delar lao;en om stats~

andelar och där ingår stadganden med sådant innehåll att den 

tidigare kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 

bevaras. Fastställandet av förskott på och slutrater av 
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statsandelarna förenklas genom att man vid fastställandet 

av den statsandel som beviljas för avlöningar och social

skyddsavgifter för grundskolans och gymnasiets lärare och 

rektorer, övergått till att utnyttja matematiskt kalkylerade 

grunder. Avsikten är att på basen av tjänsterna och den 

timundervisning av olika slag som meddelats, bestämma be

loppet av de avlöningsutgifter, vilka berättigar till stats

andel, sålunda att ifrågavarande belopp så exakt som möjligt 

för varje kommun skulle motsvara de verkliga, godtagbara 

avlöningsutgifterna. 

En av landskapsstyrelsen tillsatt kommitte med uppgift 

att överse lagstiftningen rörande Ålands lyceum har lämnat 

en rekommendation, på vilket förevarande lagförslag bygger. 

Rekommendationen innebär att landskapet såsom hittills borde 

vara huvudman för Ålands lyceum och att en landskapslag om 

kommunernas skyldighet att bidraga till upprätthållandet av 

lyceet borde stiftas. Lagen skulle i princip grunda sig på 

rikets ovannämnda lag och med avseende på den ekonomiska för

valtningen också på bestämmelserna i 3 och 6 §§ landskaps

lagen om Ålands handelsläroverk (37/75) och beträffande 

fördelningen av kostnaderna mellan landskapet och kommunerna 

på 2 § 3 mom. landskapslagen om fördelning av kostnaderna 

vid Ålands centralsjukhus. Kommunernas andel av kostnaderna 

skulle fördelas mellan dem i förhållande till deras skatt-

ören. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget 

till antagande 

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

om kommunernas skyldighet att deltaga i kostnaderna för 

upprätthållandet av Ålands lyceum. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

För kostnaderna för upprätthållandff av Ålands lyceum 

skall medel upptagas i landskapets ordinarie årsstat. 

Kommunerna i landskapet är skyldiga att deltaga i 

de i 1 mom. nämnda kostnaderna till den del sande icke 

täckes av landskapsbidrag och övriga inkomster. Landskaps

bidraget utgår enligt i riket gällande lagstiftning 

rörande statsandelar och -understöd till kommunala gymnasier' 

Kommunernas kostnadsandel erlägges över landskapets enskilda 
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årsstat till ordinarie årsstaten. 

Kommunernas andel av kostnaderna för ettvart finansår 

fördelas mellan kommunerna i förhållande till envar 

kommuns skattören under föregående år. 

På sjömansskatt beräknas antalet skattören sålunda att det 

av sjömansskatten till kommunen redovisade beloppet i mark 

multipliceras med talet sju. 

Landskapsstyrelsen skall årligen, sedan den i själv

styrelselagen för Åland förutsatta skattefinansiella 

utjämningen verkställts, reglera kommunernas kostnadsandelar 

så, att de sammanlagt uppgår till det belopp , som enligt 

utjämningen skall erläggas med landskapets enskilda medel. 

För kommunernas andelar i de årliga ut g ifterna kan land

skapss tyre lsen uppbära förskott av kommunerna. 

2 § • 

Denna lag tillämpas från den 1 juli 1979. Fördelningen 

enligt 1 § 3 mom. äger rum första gången år 1980. 

Mariehamn den 16 januari 1979 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 
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