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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om landskapets 

kostnadsansvar för vissa elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter. I samband 

med fandskapsandelsreformen övertog landskapet huvuddelen av kostnadsansvaret för 

Ålands lyceum och landskapets yrkesutbildningsanstalter. Genom förslaget övertar 

landskapet hela kostnadsansvaret även för de elever som studerar vid landskapets gym

nasium och yrkesutbHdninganstalter och som har hemkomun i riket. Avsikten är att 

rikslagstiftningen skall ändras på motsvarande sätt. 

Förslaget beräknas medföra en inbesparing för landskapet på ca. 1,5 miljoner mark 

under år 1995. 
Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid ingången av år 1995. Framställningen 

ansluter sig till förslaget till landskapets budget för år 1995 och avses bli behandlad i 

samband med den. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund 

I samband med landskapsandelsreformen övertog landskapet huvuddelen av 

kostnadsansvaret för Ålands lyceum och landskapets yrkesutbildningsanstalter1
• Genom 

reformen blev landskapet till vissa delar även betalningsansvarig för åländska elever 

som erhöll gymnasie- eller yrkesutbildning i riket. Tidigare hade elevernas hem

kommuner erlagt motsvarande kostnader enligt praxis. Den 28 maj 1993 antog lagtinget 

landskapslagen om hemkommunernas kostnadsansvar för vissa elever i gymnasiet och 

yrkesutbildningsanstalter (74/93). Genom lagen ålades landskapet att fullgöra de 

betalningsförpliktelser som kommunerna tidigare handhaft enligt praxis. 

Enligt 4 § landskapslagen om hemkommunernas kostnadsansvar för vissa elever i 

gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter skall landskapet betala en betalningsandel för 

en elev som har hemort i landskapet och som erhåller gymnasie- eller yrkesutbildning 

i riket till läroanstaltens huvudman. Betalningsandelen skall enligt landskapslagen 

beräknas enligt samma grunder som lagen om finansiering av undervisning- och kultur

verksamhet (FFS 705/92) stagdar om den betalningsandel som elevens hemkommun 

skall betala till huvudmannen. Bestämmelsen i landskapslagen syftar på 9 § lagen om 

finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (änd. FFS 718/93). I riksbe

stämmelsen ingår beräkningsgrunderna för hemkommunernas betalningsandela.r för 

elever som åtnjuter gymnasie- eller yrkesutbildning. Förutom landskapets betalningsan

del erhåller riksläroanstaltens huvudman en statsandel från staten i enlighet med 39 § 

2 mom. lagen om finansiering av undervisnings·· och kulturverksamhet 

På motsvarande sätt son} . landskapslagstiftningen innehåller rikslagstiftningen 

bestämmelser om sk'yldigheten för rikskommunerna att erlägga betalningsandelar till 

landskapet för de elever som har hemort i riket och som erhåller utbildning vid land

skapets yrkesutbildningsanstalter2
• Landskapet betalar såsom huvudman övriga kost

nader som rikselevema förorsakar landskapets yrkesutbildninganstalter. 

2. Behov av åtgärder 

Under beredningen av landskapsandelsreformen aktualiserades frågan om hur betal

ningsansvaret framdeles :skulle utformas för de rikselever som studerar i landskapet 

samt för de åländska. elever som studerar i riket vid ett gymnasium eller en yrkesut-

i Ålands lantmannaskola, Ålands hu.smodersskola, A.lands yrkesskola, Ålands sjömansskola, Ålands 

sjöfartsläroverk,, Ålands tekniska läroverk, Ålands handelsläroverk och Ålan,ds hotell- och restaurangskola. 

2 Se 31c § 3 nwm. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamheten (FFS 717192) 
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bildninganstalt. Den s,k. nordiska modellen utgjorde ett ·av de förslag som det arbeta

des med under beredningen. Modellen innebar att landskapet skulle betala bruttokost

n.aden för rikselevernas utbildning i landskapet på samma sätt som staten skulle 

finansiera de utgifter som de åländska eleverna i rikets motsvarande skolor förorsakade 

huvudmannen. På grund av ärendets brådskande natur vidtogs inte några djupare 

analyser av frågeställningen, utan landskapet övertog den betalningsskyldighet som 

kommunerna i landskapet hade haft enligt praxis före landskapsandelsreformen. I riket 

föreslogs samtidigt ett nytt system för penningtrafiken mellan staten och kommun1erna, 

vilket erfordrade en närmare granskning. Systemet innebar att de korsvisa betalnings

rörelserna av statsandelar och betalningsandelar mellan kommunerna och staten och 

mellan kommunerna sinsemellan slopades3• 

Under år 1994 har landskapet har såsom huvudman för Ålands lyceum och de 

åländska yrkesutbildninganstalterna fakturerat rikselevernas hemkommuner för den 

betalningsandel kommunerna är skyldiga att betala .. På motsvarande sätt har landskapet 

erlagt de betalningsandelar som huvudmännen för rikets läroanstalter fakturerat 

landskapet för åländska elever i deras skolor. Systemet har under det gångna året visat 

sig mycket arbetsdrygt, trots att faktueringen skall ske endast två gånger per år. Det 

har bl. a. visat sig att oklarhet råder om på vilka grunder betalningsandelarna skall 

beräknas samt vem faktureringsmottagaren skall vara. Oklarheten har till största delen 

förorsakats av de avvikelser som finns i uppbyggnaden av finansieringssystemen i riket 

respektive landskapet. 

Landskapsstyrelsen anser i enlighet med sina tidigare intentioner att systemet bör 

göras enklare och smidigare för att undvika dagens oklarheter och merarbeten i fakture

ringstrafiken mellan riket och landskapet. Landskapet är i dag huvudman för Ålands 

lyceum och de åländska yrkesutbildninganstalterna och bekostar således även deras 

verksamhet. Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att även rikseleverna förs 

under landskapets kostnadsansvar, vilket innebär att penningrörelsen mellan landskapet 

och riket kan slopas. Genom att de föreslagna åtgärderna blir befästa i lag ges den nya 
modellen större tyngd samtidigt som förslaget fastslår en viktig princip som avviker 

från tidigare praxis. 

I riket genomförs motsvarande ändringar. Staten kommer framdeles i enlighet med 

riksförslaget4 i sin helhet att svara för finansieringen av de elever som studerar vid 

rikets gymnasier, vuxengymnasier och yrkesläroanstalter och som har sin hemkommun 

på Åland. Riksförslaget omfattar även finansieringen för de ålänningar som får yrkesut

bildning vid musikläroanstalter, folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer med 

statsandel. 

3 Se RP 81193, FFS 711193 

4 RP 186194 
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Avsikten med de föreslagna förändringarna i såval riket som landskapet är att 

ingen kvotering av antalet rikselever eller åländska elever skall få ske vid e:levin

tagningarna i riket respektive landskapet. Förslaget förutsätter även framdeles ett gott 

informationsutbyte om elevantal och övriga upplysningar som kan anses nödvändiga för 

uppföljningen av förslaget. 

3, Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Under vårterminen 1994 erhöll 225 åländska elever gymnasie- och yrkesutbildning 

vid läroanstalter i riket, varav 6 elever erhöll undervisning på något gymnasium. 

Landsk-.apets kostnader för samtliga elever var under vårterminen 1994 ca. 1,8 miljoner 

mark. 

Under samma period studerade 115 elever med hemort i riket vid någon av land

skapets yrkesutbildninganstalter. Ingen rikselev erhöll undervisning i Ålands lyceum. 

För eleverna med hemort i riket erhöll landskapet under vårterminen 1994 ca. 1 miljon 

mark i betalningsandelar från elevens hemkommun. 

Om det förslagna arrangemanget genomförs från ingången av vårterminen 1995 
beräknas det medföra en inbesparing för landskapet på ca. 1,5 miljoner mark under år 

1995. Under samma år beräknas ca 130 elever med hemkommun i riket studera vid 

någon av landskapets gymnasium eller yrkesutbildningsanstalter. 

Rent organisatoriskt kommer förslaget att underlätta och minska landskapets ad

minstration av ärenden inom gymnasie- och yrkesutbildningen. 

DETALJMOTWERING 

Landskapslag om landskapets kostnadsansvar jOr vissa elever i gymnasiet och yrkesut
bildningsanstalter. 

1 §Lagens tillämpningsområde, Landskapslagen föreslås reglera landskapets kostnads

ansvar för elever som studerar vid landskapets gymnasium och yrkesutbildningsan

:stalter och som har hemkommun i riket. Lagförslaget omfattar samma yrkesutbildnings

anstalter som anges i landskaps1agen om hemkommunernas kostnadsansvar för vissa 

elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter (74/93). 

2 § Elevens hemkommun. I paragrafen anges definitionen på elevens hemkommun. 

Enligt huvudregeln i 2 § lagen om hemkommun är elevens hemkommun den kommun 

där han bor. En persons hemkommun ändras inte enligt 3 § samma lag om personen 

bor i annan kommun huvudsakligen på grund av bl.a. studier som varar högst ett år. 
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finansiera rikselevemas utbildning vid landskapets gymnasium och yrkesutbildnings

anstalter. 

4 § Ikraftträdande. La.ndskapslagen föreslås träda i kraft så snabbt som möjligt. 

Samtidigt upphävs landskapslagen om hemkommunernas kostnadsansvar för vissa 

elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter. 
Eftersom den föreslagna landskapslagen inte förväntas träda i kraft. den 1 januari 

1995 föreslås att en bestämmelse intas i 3 mom. som medger att vissa arrangemang kan 

vidtas dessförinnan för att underlätta övergången till det nya systemet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag 



Lagtext 

I .. ANDSKAPSLA
0

G-
om landskapets kostnadsansvar för vissa elever i 

gymnasiet och yrkesutbildningsanstalter 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 
Lagens tillämpningsområde 

5 

Denna lag tillämpas på elever som har hemkommun i riket och som fullgör sin ut

bildning vid landskapets gymnasium eller vid någon av landskapets yrkesutbildnings

anstalter. 

Med landskapets yrkesutbildningsanstalter i 1 mom. syftas på de av landskapet 

upprätthållna yrkesutbildningsanstalterna som avses i landskapslagen om Alands 

lantmannaskola (45/87), landskapslagen om Ålands husmodersskola med 6 månaders 

husmoderskurs (23/63), landskapslagen om Ålands yrkesskola (75/89), landskapslagen 

om Ålands sjömansskola (23/90), landskapslagen om Ålands sjöfartsläroverk (50/91), 
landskapslagen om Ålands tekniska läroverk ( 64/88), lar1dskapslagen om Ålands 

handelsläroverk ( 45/90) och landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola 

(26/91). 

2§ 

Elevens hemkommun 
Med elevens hemkommun avses den kommun där eleven har sin hemkommun 

enligt lagen om hemkommun (FFS 210/94) vid början av respektive termin. 

3 § 

Elev med hemkommun utanför landskapet 
Landskapet bekostar undervisningen och med den sammanhängande förmåner för 

elever som har hemkommun i riket och som studerar vid landskapets gymnasium och 

yrkesutbildningsanstalter på motsvarande sätt som för de elever som har hemkommun 

i landskapet. 

4 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 19 oktober 1993 om hemkommu

nens kostnadsansvar för vissa elever i gymnasiet och yrkesutbildningsanstaiter (74/93). 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 
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Mariehamn den 1 november 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

lagberedningssekreterare Hans Selander 


