
Framst . nr 19/1972- 72. 
STORA UTSKOT TETS be tänkande nr 34/1972- 73 

med anledning av Ålands l ands kaps styrelses 

frafils tä llning till Ålands landstin g med för

slag till landskapslag angående ändring av 

landsk aps lag en oi:1 grunderna fö r sk ol väsendet. 

Landstinget, som i ärendet f å tt o ottaga kulturutskotte t s betänkande 

nr 5/1972-73, har där över inbegärt stora utskottets utlåt an de. 

Stora utskottet har dryftat möjligheterna att för fördelningen av 

högstadieförbundets kostnader mellan korJTimne rna tilläopa o ot svarande 

princip som den vilken lagfästa i 5 § landskapslagen om folkhä lso 

arbetet (22/73). Utskottets majoritet har emellertid funnit de t ända

nålsenligt att här utgå från bruttokostnaderna vid fördelningen och 

stöder därmed· kulturutskottets betänkande till alla delar .. 

Olägenheterna av ett särskilt kostnadsfördelningssystem vid varje 

k omounal uppgift som sköts på koWIJunalförbundsbas har fö ran lett en 

reservation , fogad till sto.ra utskottets betänkande. Stor a .. utskottet s 

l edaraöter stöder i pr incip reservationens grund och e motser att en 

a rbetsgru.pp ,, oaktat lagförslagets antagande, av landskapsstyre l sen 

tillsät tes -för ut r edning av denna fråga. 

Det bör särskilt noteras, a tt kulturutskottets avsikt varit a tt 

bruttokos tnadsprin cipen bör tillämpas även vid fö r delningen av hög 

stadieförbu·ndets d r i f tskostnader, ehuru det ~a i ck e uttryckligen utsagts 

i l agtexten . Detta bör beaktas vid lagens tillämpning . 

s l å 

Stora utskottet får med h änvisning till ovanstående vö:rdsant före -

att Lands tinget måtte antaga lagför slage t 

med de av kulturutskottet v i dtagna ändringarna . 

tMarieha:rrm, den 15 juni 1973. 

p4~;ut~e~r: 
~rje 7a~o ---- / 

ordförande ~~(..t;o· ~.or..-'C;,.-.. ____ __, 

/ Max Carl berg 
sekre t erare. 

I 
Närvarande i utskottet:ordföranden Hagströ~, viceordföranden Sö-

derström, ledaoöterna Bengtz , Berg (delvis), Björklund (delvis ) ,Fr i 

berg , Sund berg (del vis), Salmen , Söderl und och Öst r öw samt ersättarna 
Fagerlund och Sanders , vardera del vis. 
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R e s e r v a t i o n . 

Vid behandlingen av land s}q;sstyre lsens fraw stii llning r;1e d förslag 

till ändring av landskapslagen ow grunderna för skolväsendet sa.ut 

kultuiutskottets betänl{ande i samma fråg a ha vi undertecknade funnit 

att de olika förslag till fördelningsgrunder soI:J presenterats aera 

ökat än IJinskat osäkerheten 0E1 vilket system soLl ger det Dest rättvisa 

utfallet. Av denna orsak ha_ vi inte kunnat omfatta majoritetens för

slag att nu förorda ett annat syste D än det nu gällande. Vi föresl å 

därför att fr81J.Jställningen oD ändring av lagen orJ grunderna för skol

väsendet förkastas och att landskaps styrelsen omedelbart utser en 

parlamentarisk kmilIJitte 9 sor::t i brå dskande ordning utreder frågan 0 E1 

kostnadsfördelningen u ellan ko wmuner ino11 komrnunalfdrbund. Vi anse ·--.,. 

nämligen att det är nödvä ndigt att f å ett n å gorlunda enhetligt system 

för alla kowuunalförbund. Soo läget nu ä r finnes olika berä knings grun

d er för kos tnadsfördel ning en inoD nästan var je kor;munalförbund. Den 

ko rJTJi tte le.ndskaps styr els en tills ät ter borde allt s å ti 11 no'!eillberses

sionen frar.1lrnrnJa ned ett förslag till fördelningsgrund och med förslag 

orJ denna grund eventuellt kan in skri vas i lagen or;1 kornr:.mnal t saoarbete . 

Vi skulle undvika fraratida meningsskiljaktigheter 0 11 grunderna för 

fördelning vore klara i en geDensam lag och inte tvunget 111åste tagas 

upp till behandling vid igångsättning av va~je nytt koDiilunalförbund . 

Vi föreslå därför att förslaget OL1 ä ndring av landskaps lagen or;:1 

grunderna för skolvsäendet förkastas och att landskapsstyrelsen upp

Ill anas tillsätta en parlarJentarisk ko rnrn i tte med uppdrag att före den 

1 ok~ber fraolägga förslag till enhetliga grunder för fördelning av 

kostnader inom komr.rnnalf örbund. 

Olof Sal ii1 en Göran Bengtz. 
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