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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 31/1984-85 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om finansiering av yrkesutbild

ningsanstalter. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 14/ 1984-85. 

Utskottet, som i ärendet hört landskapskamreren Elof Asplund, utbildningschefen 

Börje Karlsson och t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, får med anledning härav 

anföra följande. 

Utskottet har vid handläggningen av ärendet uppehållit sig vid två huvudprinciper i 

framställningen och kulturutskottets betänkande, dels huruvida kostnadsfördel

ningen skall uträknas enligt den s.k. "nettoprincipen", vilket landskapsstyrelsen 

föreslår, eller enligt den s.k. "bruttoprincipen", vilket kulturutskottet föreslår, dels 

vilka bestämmelser som skall tillämpas vid fördelningen av den kommunala 

kostnadsandelen mellan de olika kommunerna. 

På samma grunder som kulturutskottet har stora utskottet omfattat bruttoprinci

pen som grund för beräkning av kommunernas andelar. Beräkningen skulle sålunda 

göras så att kommunerna i landskapet först tillgodoräknas landskapsbidrag på sina 

respektive utgiftsandelar, vilka andelar framräknas enligt i riket gällande grunder 

såsom de framgår av 17 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter. Utskottet 

konstaterar att bruttoprincipen redan finns intagen i lagstiftningen genom att 

bruttokostnaderna skall utgöra utgångspunkten för kostnadsfördelningen mellan 

kommunerna i de olika högstadiedistrikten enligt bestämmelserna i 18 § 3 mom. 

landskapslagen om grunderna för skolväsendet (ä.60/74). 

Ifråga om fördelningen mellan kommunerna av deras andel i kostnaderna för 

yrkesutbildningsanstalterna har stora utskottet omfattat framställningens och 

kulturutskottets principer om att dessa kostnader till den ena hälften skall delas 

enligt skattöresprincipen och tiU den andra hälften i förhållande till antalet elever. 

Denna princip ingår redan tidigare i landskapslagen om grunderna för skolväsendet 

beträffande kostnadsfördelningen för anläggningskostnaderna i grundskolornas hög

stadiedistrikt samt i landskapslagen om kommunernas skyldighet att deltaga i 

kostnaderna för upprätthållandet av Ålands lyceum (60/79). 
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Utskottet föreslår sålunda att lagförslaget skulle antagas i enlighet med kultur

utskottets förslag, dock med en precisering av 2 § 3 mom. 

V .ordf. Lindfors och ledamoten Sagulin har beträffande utformningen av 2 § 3 

rnom. anfört avvikande åsikt och ansett att kostnadsfördelningen mellan kommu

nerna liksom i riket helt skulle ske i förhållande till antalet elever. V .ordf .Lind fors 

har dessutom anfört att 2 § 1 mom. borde ha godkänts enligt framställningen och 

anmält avvikande åsikt 

gånger beaktad. 

emedan kommunernas betalningsförmåga eljest blir två 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

2 §. 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i enlighet med kulturutskottets betän

kande, dock så att 2 § erhåller följan

de lydelse: 

(1 mom. lika som i kulturutskottets betänkande). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Kommunernas i landskapet andel av kostnaderna för ettvart finansår fördelas 

mellan kommunerna så att hälften av kostnaderna fördelas i förhållande till antalet 

skattören under föregående år och hälften i förhållande tiU det genomsnittliga 

antalet elever under ifrågavarande år. 

Mariehamn den 2 oktober 1985. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordförari

den S-0 Lindfors samt ledamöterna Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Nordlund, 

Sagulin, Wilhelms och Öberg. 


