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LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel
för undervisnings- och kulturverksamhet
Föredragen för Republikens President den 6 juni 2003
Utfärdad i Mariehamn den 25 juni 2003

I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 6 och 10 §§ landskapslagen den 19
oktober 1993 om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten
(72/1993), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder
i landskapslagen den 26 mars 1998 (27/1998)
och 10 § sådan den lyder i landskapslagen den
26 mars 1998 och landskapslagen den 20 maj
1999 (29/1999), samt
ändras lagens 4 och 7 §§, 9 § 2 mom. och
rubriken till 13 §, av dessa lagrum 4 §, 9 §
2 mom. och rubriken till 13 § sådana de lyder i
landskapslagen den 26 mars 1998 samt 7 §
sådan den lyder i landskapslagarna den 26
mars 1998 och den 20 maj 1999, som följer:
4§
Fastställande av landskapsandelsgrunderna
Landskapsstyrelsen fastställer årligen senast den 15 oktober ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år för grundskolan samt ett basbelopp per elev för träningsundervisningen för det följande verksamhetsåret.
7§
Landskapsandel till kommuner
Landskapsandelen för grundskolan erhålls
1)

Ls framst. nr 10/2002-2003
Fu bet. nr 3/2002-2003
Stu bet. nr 2/2002-2003

genom att basbeloppet per kommuninvånare i
åldersgruppen 6-15 år multipliceras med antalet kommuninvånare i denna åldersgrupp. Det
erhållna beloppet multipliceras med den koefficient som bestäms för kommunen enligt 2 mom.
Koefficienterna för de olika kommungrupperna är följande:
Kommun
Koefficient
Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar
och Sottunga
0,85
Vårdö
0,64
Faståländska kommuner med högst
1.000 invånare
0,43
Faståländska kommuner med
mer än 1.000 invånare
0,34
Mariehamn
0,24
9§
Särskild landskapsandel för
träningsundervisningen
-------------------------------------Den särskilda landskapsandelen för kommunen erhålls genom att basbeloppet per elev
multipliceras med antalet elever i kommunen
som erhåller träningsundervisning. Vid fastställande av basbeloppet tillämpas 5 §.
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13 §
Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av
basbeloppen
------------------------------------________
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.
Med avvikelse från 4 § fastställs de i paragrafen avsedda basbeloppen för verksamhetsåret
2003 i samband med avgivande av förslaget till
budget för år 2003.
Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna
för år 2003 enligt 38 § 2 mom. beviljas.

Med avvikelse från bestämmelserna i 39 §
1 mom. skall de landskapsandelar som betalts
till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna
lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna
under år 2003 om denna lag varit gällande från
och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras
ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

Mariehamn den 25 juni 2003
ROGER NORDLUND
lantråd
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