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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

14/ 1984-85 med anledning av landskapssty

relsens framställning till landstinget med 

förslag till landskapslag om finansiering av 

yrkesutbildningsanstalter. 

Landstinget har den 11 mars 1985 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställning" 

en. Utskottet, som hört lantrådet Folke Woivalin, vicelantrådet Gunnevi Nordman, 

landskapskamreren Elof Asplund, stadskamreren Björn GrUssner, yrkesutbildningsinspek

tören Gösta Helander, t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, skolinspektör Jan-Erik 

Akerfelt, ordföranden i Kommunala samarbetsnämndens arbetsutskott Viking Lindbom, 

sekreteraren i Kommunala samarbetsnämndens arbetsutskott Edgar Abrahamsson, med

lemmarna i Kommunala samarbetsnämndens arbetsutskott Sven-Erik Heinonen, Elmer 

Jansson och Folke Siren, får med anledning härav anföra följande. 

Utskottet har beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag till fördelning av kostnaderna 

för yrkesutbildningsanstalterna i landskapet, innebärande att den del av kostnaderna som 

skall erläggas av kommunerna fördelas så att hälften av kostnaderna erläggs i förhållan

de till antalet skattören och hälften i förhållande till antalet elever. 

I 2 § 1 mom. sägs att kommunerna skall delta i kostnaderna för yrkesutblldningsanstal

terna till den del de inte täcks av landskapsmedel eller övriga inkomster. Det innebär att 

kommunernas andel av kostnaden fördelas, enligt de principer som anges i 2 § 3 mom., 

först efter att landskapets totala andel fråndragits, alltså utan att kommunernas 

bärkraftsklass beaktats vid varje enskild kommuns andel. Detta har benämnts "nettoprin

cipen". Utskottet anser det inte vara rättvist att de rikare kommunerna får tillgodogöra 

sig en del av vad som enligt en individuell tillämpning av bärkraftsklassificeringsreglerna 

i stället skulle tillkomma de fattigare kommunerna, och föreslår därför att lagtexten 

ändras så att de enskilda kommunernas andel först uträknas på basen av den totala 

kostnaden, dock så. att respektive skolas inkomst först borträknats, och att landskapets 

del därefter avräknas från varje kommuns andel, med beaktande av bärkraftsklassifice

ringsreglerna. Framräknandet av landskapsmedlen skall ske på samma sätt som i riket, 

enligt lagen om finansiering av yrkesläroanstalterna (FFS 494/83). Detta har benämnts 

"bruttoprincipen", vilket dock inte ansetts vara en så allmänt använd term att den kunnat 

intas i lagtexten. I 2 § 3 mom. har gjorts ett förtydligande tillägg. 

Ikraftträdelsebestämmelsen i 6 § 2 mom. skulle enligt utskottets förslag utgå eftersom 

den finns intagen i lagen om finansiering av yrkesläroanstalter och således kan anses som 

överflödig med tanke på. den hänvisning till nämnda lag som ingår i landskapslagen. 
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Genom den utformning som ifrågavarande bestämmelse erhållit i framställningen sku.Me 

det dessutom innebära att den även omfattade Alands handelsläroverk, vilket inte \'arit 

avsikten. 

Med hänvisning tilJ det anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget antar lagförslaget med föl

jande ändring: 

Landskapslag 

om finansiering av yrkesutbildningsanstalter. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

t §. 

(Lika som i framställningen) 

2 §. 

Kommunerna i landskapet och, så vitt fråga är om kostnader som hänför sig till elev 

som inte har hemort i landskapet, elevens hemkommun skall delta i kostnaderna för 

yrkesutbildningsanstalterna till den del de inte täcks av (uteslutning) utbildningsan~ 

staltens inkomster. Landskapsmedel utgår i enlighet med grunderna i lagen om finansie" 

ring av yrkesläroanstalter (FFS 494/83). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Kommunernas i landskapet andel av kostnaderna fördelas mellan kommunerna så att 

hälften av kostnaderna fördelas i förhållande till antalet skattören under föregående är 

och hälften i förhållande till antalet elever under innevarande år. 

(Lika som i framställningen). 

(1 morn. lika som i framställningen). 

(Uteslutning). 

Mariehamn den 18 september 1985. 

3-5 §§. 

6 §. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, v.ordf. Sundberg, ledam. 

Lindholm och Lund samt ersättaren Öberg. 


