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TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

 Redogörelse för ärendet 1.
Ålands landskapsregering har 17.4.2019 inkommit med ett lagförslag om landskapslag om 
barnomsorg och grundskola (Dnr ÅLR 2019/3102) och inbegärt ett utlåtande av Lumpar-
lands kommun över lagförslaget.  Kommunstyrelsen i Lumparlands kommun har genom § 
49/8.5.2019 beslutat att inlämna det som följer så som utlåtande till Ålands landskapsrege-
ring. 

 Utlåtande 2.

2.1. Allmänna synpunkter 
Ålands landskapsregering föreslår en gemensam kommunal utbildningsförvaltning för verk-
samhetsformerna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än läroplik-
tiga. I grunden är målsättningen inte att ändra innehållet i verksamheten eller förutsättning-
arna i barnomsorgen eller grundskolan i sak. 
 
Huvudpunkten i lagförslaget är som nämnt ovan att barnomsorg och grundskola ska vara 
under en och samma förvaltning vilket i Lumparlands kommun betyder att skolnämnden tar 
över ansvaret för barnomsorgen från socialnämnden förutsatt att kommunen inte väljer att 
skapa helt nya organisationsstrukturer. Eftersom lagen föreslås träda i kraft 1.8.2020 innebär 
det i egentlig mening att kommunen skulle behöva ha helt klart för sig hur strukturen ska se 
ut under 2020 redan under budgetprocessen i höst för att möjliggöra för det lagen föreslår. 
Om Ålands lagting antar lagen kommer det inte ske förrän efter sommaren. Därefter följer 
en lagstiftningskontroll på cirka tre månader. Det kommer således vara helt omöjligt att un-
der budgetprocessen veta hur lagen konkret, paragraf för paragraf, kommer att vara utfor-
mad. Därmed är ett ikraftträdande 1.8.2020 en strukturmässig omöjlighet. 
 
Kommunerna borde även ha involverats mycket tidigare i lagstiftningsarbetet speciellt vad 
gäller ekonomiska konsekvensbedömningar och organisationsfrågor. 
 
I övrigt kan framföras att landskapsregeringen borde ha förstått att den ursprungliga remiss-
tiden på fyra veckor och dessutom över påsk och valborg var för kort. Det är välkommet att 
landskapsregeringen har förlängt remisstiden fram till 21.5.2019 men det hade varit betyd-
ligt bättre om redan den ursprungliga remisstiden hade varit till nämnda datum då åt-
minstone Lumparlands kommun tagit fram en tidsplan för att avge utlåtande till 15.5.2019 
som inte lätt kan ändras när sedan remisstiden förlängs. 
 
Avslutningsvis så som allmän synpunkt kan konstateras att Del IV-VIII frånsett VII saknar 
kapitel och att i de delar som har kapitel börjar kapitelnumrering om för varje ny del. Att de-
lar helt saknar kapitel försvårar laghänvisningar och gängse praxis torde vara att inte börja 
om kapitelnumreringen från ett när lagen övergår till en ny del. 

Bilaga B  - Kst § 49 
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2.2. Ekonomiska konsekvenser 
De kostnadsdrivande förslagen som ingår i 3.1 i de allmänna motiveringarna är endast en 
del av de förslag som kommer att inverka på kommunernas budget och kalkylerna är scha-
blonmässiga. De verkliga kostnadsökningarna kommer högst antagligen att bli större än de 
nu kalkylerade. Förslag till bestämmelser som är kostnadsdrivande men som inte omnämns 
är bl.a.: 

 Barnets bästa (Del I 4 §) ��
 Införande av hemspråk som valfritt läroämne (Del I 6 §) �
 Införande av spanska och ryska som valfria ämnen (Del III 7 §) �
 Finansieringen av alternativa grundskolor (Del III 38 §) �
 Elevers rättighet till mellanmål (Del III 63 §) �
 Hemundervisningselever ska ha tillgång till barn- och elevhälsans psykolog- och ku-�

ratorstjänster (Del IV 5 §) 
 Att barn eller elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med personal från barn- �

och elevhälsan senast den sjunde arbetsdagen efter det att barnet eller eleven har be-
gärt detta (Del IV 12 §) 

 
Avsaknaden av en förordning gör eventuellt att kostnadsdrivande förslag ännu kan till-
komma. 
 
Det kan konstateras att det är en fin tanke att välfärdssamhället i alla lägen ska sträva efter 
att tillgodose barnets bästa, men det är också kostnadsdrivande. Någon gång kommer verk-
ligheten att komma emot vad gäller kommunernas möjligheter att skjuta till skattemedel för 
att tillgodose enskilda individers behov. Lagstiftningen bör vara tydlig med att det handlar 
om varje individs eget ansvar och inte skrivas så att det sett till individens egna ansvar finns 
orimliga skyldigheter för samhället att ingripa i alla eventuella situationer. Samhället kom-
mer troligen inte heller att ha råd med det rent ekonomiskt. En uppdatering av landskapsan-
delarna som beaktar även ovan nämnda punkter är nödvändig för att kommunerna ska kunna 
ha en möjlighet att erbjuda de föreslagna servicefunktionerna. 
 
Den bedömning landskapsregeringen gör beträffande kuratorernas och psykologernas utvid-
gade arbetsområde så att det även ska omfatta barnomsorgen men trots det inte föranleda 
några nya kostnader, är inte trolig. Mängden ärenden kommer omöjligen att minska utan 
troligen öka drastiskt. 
 
Det förefaller tyvärr som att en ändring i landskapslagen om landskapsandelar till kommu-
nerna (ÅFS 2017:120) inte kommer att göras utan att landskapsandelarna kommer beräknas 
på samma sätt som nu med de till ÅSUB redovisade kostnaderna som grund för landskaps-
andelen till respektive kommun. Således kommer kommunerna endast i efterhand få höjda 
landskapsandelar för driften av grundskolan vilket eventuellt skapar en situation som under 
de första verksamhetsåren med den nya lagen tvingar kommunerna att skära ner i andra 
verksamheter för att tillgodose det här lagförslagets krav. 

2.3. Detaljsynpunkter 

2.3.1. Del I Allmänna bestämmelser 
6 § Språk 
I 4 och 5 mom. framgår att ”Då elever med annat hemspråk än svenska får undervisning i 
hemspråk som valfritt läroämne kan detta språk användas som undervisningsspråk. En elev 
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med annat modersmål än svenska kan få stödundervisning på sitt modersmål.” Denna for-
mulering är problematisk. Ordet kan innebär att det för kommunerna blir valbart att ordna 
denna verksamhet. Behandlingen av invånare i de olika kommunerna riskerar därmed stå i 
strid med likabehandlingsprincipen. De pengar som eventuellt i någon kommun satsas på 
detta kunde med fördel satsas på många andra områden inom skolans verksamhet. Om en 
person har kommit till ett land med ett annat språk så borde första prioritet vara att lära sig 
det nya språket. Om en person vill upprätthålla sitt modersmål kan denne göra det utanför 
grundskolan. För kommunerna kommer det att bli en svår uppgift och kostnadsmässigt pro-
blematiskt att kunna tillgodose stödundervisning i elevernas modersmål. I övrigt bör man 
även i lag bestämma om det språkstöd som nu betalas ut av landskapsregeringen, förslagsvis 
istället för nuvarande 4 mom.  

2.3.2. Del II Barnomsorgen 
1§ Målsättning 
Ordet beakta gällande livsåskådning är ett starkt ord. Det är svårt att tillgodose allas behov. 
Självklart ska livsåskådningen respekteras. 
 
2 § Arbetsplan 
Daghemmets arbetsplan bör, i likhet med skolans, skickas till landskapsregeringen. Den 
godkända arbetsplanen kunde även med fördel publiceras på kommunens webbplats. Vid en 
eventuell granskning kunde uppgifter därmed hämtas direkt från berörd kommuns webb-
plats och eventuellt inte behöva skickas till landskapsregeringen. 

 
7 § Fritidsverksamhet 
Antalet semesterdagar för en ensamstående vårdnadshavare räcker inte till för alla skollovs-
dagar. Därför borde fritidsverksamheten inte bara erbjudas under skoldagar.  
 
9 § Verksamheternas personalsammansättning 
I den nuvarande lagen ska 1/3 vara högskoleutbildad. I det liggande förslaget ska endast 
30 % vara högskoleutbildad, vilket med andra ord är en försämring. Det bör även bestäm-
mas att det ska finnas minst 2 högskoleutbildade per daghem, för att säkerställa en tillräcklig 
kompetens även i kommuner med ett daghem.  
 
14 § Rätt till daghemsverksamhet 
”Under den tid faderskapspenning utbetalas till vårdnadshavaren har han inte rätt att ut-
nyttja en barnomsorgsplats för sitt eget barn som är under tre år och som bor i samma hus-
håll. Rätten till samma barnomsorgsplats kvarstår dock efter att faderskapspenningspe-
rioden upphör”. 
Denna bestämmelse är omöjlig för kommunen att kontrollera då faderskapspenning utbeta-
las av FPA. Det är även mycket administrativt tungt att ett barn eventuellt ska tas ur barn-
omsorg under en månad för att sedan återinträda i den. Eftersom vårdnadshavaren enligt 4 
kap. 14 § 2 mom. c punkten i lagförslaget har rätt till barnomsorgsplats under den tid då 
moderskapspenning utbetalas, för barn som bor i hushållet och är under tre år och har en 
barnomsorgsplats bör man inte begränsa mannens rätt till detsamma. 
 
16 § Kommunens skyldighet att som boende- eller vistelsekommun ordna barnomsorg 
Ett problem bland säkerligen många andra med 3 mom. är att dessa barn inte säkerligen kan 
olycksfallförsäkras hos något försäkringsbolag så länge de saknar en finländsk personbe-
teckning. Tydligare anvisningar behöver därför utfärdas från landskapsregeringen beträf-
fande hanteringen av papperslösa barn. Det kan även leda till ett svårligen hanterbart tryck 
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på barnomsorgen vid t.ex. säsongsarbete under sommaren, vilket är den tid då barnomsorgs-
personalen ska ta ut sin sommarsemester. En kommentar gällande papperslösas rätt till 
barnomsorg är att staten borde ta på sig kostnadsansvaret för barnet tills det fått en finsk 
personbeteckning. 
 
19 § Ansökan, erbjudande och meddelande om barnomsorgsplats 
Med hänvisning till vad som nämnts ovan om 4 kap. 14 § 5 mom. ovan föreslås att 4 kap. 19 
§ 3 mom. stryks. 
 
21 § Kommunal taxa för barnomsorgen 
Föreslås att texten avgift per timme stryks då den kan medföra väsentliga administrativa 
kostnader. 
 
24 § Beräkning av avgiften 
Av 13 § 18 punkten i lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) framgår att kommuner 
från och med 1.1.2020 kan få ut inkomstuppgifter ur det nationella inkomstregistret för be-
stämmande av de klientavgifter som avses i lagen om klientavgifter inom småbarnspedago-
giken. Bestämmelsen gäller dock inte på Åland eftersom det enligt 13 § 25 punkten i samma 
lag stipuleras att sådana uppgifter ges ut till landskapet Åland och dess myndigheter och 
kommuner för utförande av uppdrag enligt en i självstyrelselagen för Åland (ÅFS 
1991:71) avsedd landskapslag, med iakttagande av vad som i den föreskrivs om landskap-
ets, myndigheternas eller kommunens rätt till information. Det skulle alltså vara en fördel att 
i det här förslaget till landskapslag inta en bestämmelse som berättigar kommuner på Åland 
att ur inkomstregistret hämta inkomstuppgifter för att kunna fastställa barnomsorgsavgifter, 
om inte landskapsregeringen avser inta sådana bestämmelser genom annan landskapslag. 
Genom en sådan bestämmelse skulle inte vårdnadshavare på egen hand behöva informera 
kommunen om familjens inkomster. Landskapsregeringen bör även se över huruvida 24 § i 
lagen om inkomstdatasystemet gör lagförslagets 24 § 2 mom. problematisk.  
 
25 § Inkomster som beaktas då avgiften fastställs 
I 1 mom. a punkten framgår att avgiftsgrundande är ”den inkomst barnet har”. För tydlig-
hetens skull kan det vara bra att i detaljmotiveringarna ge exempel på sådan inkomst. 
För övrigt kan konstateras att det är en felaktig hänvisning till bestämmelsens detaljmo-
tivering. Korrekt hänvisning ska vara FR 15/2009-2010. 
 
40 § Specialpedagogiskt stöd 
Beslutandet bör ligga hos högre tjänsteman och inte på daghemsledaren. 
 
44 § Ansvarig myndighet för tillsyn 
Att ha Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som tillsynsmyndighet för barnomsorgen 
medan Ålands landskapsregering är tillsynsmyndighet för skolan riskerar att förvirra. Det 
vore, om möjligt, bättre med samma tillsynsmyndighet för båda verksamheterna. 

2.3.3. Del III Grundskolan 
2 § Rätt till skolgång 
Av 1 mom. framgår att ”Av särskilda skäl ska kommunen även ordna grundskoleundervis-
ning för andra barn som vistas i kommunen”. Landskapsregeringen behöver förtydliga be-
träffande hur man avser ersätta kommunerna genom landskapsandelar för dessa elever. Ett 
problem är också att dessa elever inte kan olycksfallförsäkras hos något försäkringsbolag så 
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länge de saknar en finländsk personbeteckning. Tydligare anvisningar behöver därför utfär-
das beträffande hanteringen av de papperslösa eleverna. 
 
3 § elevernas skyldigheter 
i 3 mom. framgår att ”Eleverna ska uppträda hänsynsfullt, följa skolans trivselregler samt 
hantera skolan egendom med respekt”. Med trivselregler torde anses det som är bestämt i 
den trivselstadga som ska finnas enligt 12 § även om det inte tydligt framgår av detaljmo-
tiveringarna för 3 §. 
 
6 § Undervisningen i grundskolan 
”Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med 
annat modersmål än svenska.” Oklarheter råder vad som menas med förberedande under-
visning, vilket måste vara tydligt i lagen. Det förefaller även som att ersättning för denna 
undervisning endast kommer ges i form av att kommunerna redovisar ökade driftskostnader 
till ÅSUB. 
 
8 § Rätt till individuell elevhandledning 
”En elev som har gått ut grundskolan har rätt till elevhandledning från sin tidigare grund-
skola under ett år efter att läroplikten har uppfyllts”. Förslaget är lovvärt men det kommer 
kräva mer resurser till grundskolorna och tillför betydande merkostnader. Däremot skulle ett 
tionde år vara ett bättre förslag för de elever som av någon anledning inte är mogna för att 
gå vidare från grundskolan. Då skulle den eleven i praktiken vara med i klassen för årskurs 
nio. 

 
9 § Distansundervisning 
Det är otydligt i lagförslaget huruvida läraren som kommer undervisa på distans samtidigt 
undervisar i klassrum för resten av klassen eller om denne är en separat lärare som undervi-
sar enskilt för eleven på distans. Om det är en separat lärare kommer förslaget att medföra 
väsentliga merkostnader. Om det istället är läraren som är på distans tillför det oundvikligen 
merkostnader eftersom eleverna också behöver vuxen tillsyn på plats. Detta medför därmed 
dubbla kostnader för kommunen. 

 
11§ Arbetsplan 
Den godkända arbetsplanen kunde med fördel publiceras på skolans eller kommunens 
webbplats. Vid en eventuell granskning kunde uppgifter därmed hämtas direkt från berörd 
kommuns webbplats. 

 
15 §  Arbetsdag 
”Arbetet består av lektioner som pågår 60 minuter där undervisning och lek varvas”. Ordet 
Lek borde bytas ut mot rastaktivitet eller motsvarande då lek inte är ett lämpligt ord för vad 
till exempel niondeklassare gör utöver undervisning under en skoldag. 
 
21 § Träningsundervisning 
”En elev med kognitiv funktionsnedsättning fullgör läroplikten i träningsundervisningen och 
blir läropliktig vid sex års ålder”. Begreppet kognitiv funktionsnedsättning behöver grans-
kas. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning är ett vidare begrepp som syftar på att man har 
svårigheter med exempelvis koncentration, inlärning eller minnet. Två vanliga diagnoser är 
ADHD och Asperger. Elever med dessa diagnoser går inte i träningsundervisningen för när-
varande. 
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25 § Flexibel undervisningsform och 26 § Särskilda undervisningsarrangemang 
Kommunen beslutar i 25§ och rektorn i 26 §. Det bör rimligen beslutas av samma organ el-
ler tjänsteinnehavare och skrivningen i 26 § medför att även 25 § behöver beslutas av rektor 
för att få en enhetlighet. 

 
28 § Anmälan om hemundervisning 
”Vårdnadshavarna ska läsårsvis skriftligt anmäla till hemkommunen att läroplikten fullgörs 
genom hemundervisning. Till anmälan ska fogas en plan över hur vårdnadshavaren ska 
ordna undervisningen så att hela läroplikten fullgörs”. Tidigare har anmälan kunnat göras 
för ett läsår i gången eller tillsvidare. Om vårdnadshavare vet att läroplikten tillsvidare full-
görs genom hemundervisning bör de kunna göra en tillsvidareanmälan istället för att behöva 
anmäla läsårsvis. Det är även märkligt att en vårdnadshavare läsårsvis ska redogöra för hur 
hela läroplikten fullgörs, rimligen borde de bara behöva redogöra för det ifrågavarande läså-
ret. Tydligare anvisningar kring hur kommunerna ska hantera dessa anmälningar är dock 
nödvändiga i förordningen. Skrivelsen behöver även stramas åt så att de som redovisar ett 
sådant arbete som inte kan godkännas ska förlora rätten till att uppfylla läroplikten genom 
hemundervisning. Det ska vara tydligt att eleven måste infinna sig personligen vid kontrol-
lerna, att föräldrarna lämnar in portfolio säger inget om vem som utfört arbetet. I förslaget 
står endast att de som kunnat prestera bevis på att de inte erhållit nödvändiga färdigheter en-
ligt läroplanen ska förlora möjligheten till hemundervisning. I den här frågan får det inte 
finnas tolkningsutrymme eller juridiska kryphål. Alla barn ska ha rätt till en framtid, vilket 
inbegriper rätten till grundläggande utbildning. Även seriösa hemundervisare skulle vinna 
på en sådan tydligt formaliserad lagstadgad granskning, vilket skulle avmystifiera rätten till 
valfrihet och alternativ skolgång. Det är inte acceptabelt att det bor barn på Åland idag som 
erhåller grundläggande utbildning av så låg kvalitet genom hemundervisning att de i prakti-
ken inte tillgodogör sig grundläggande utbildningsförberedande kunskaper och färdigheter. 
 
29 § kommunens tillsyn 
”Om... vårdnadshavaren inte uppfyller sin skyldighet att ansvara för att barnet fullgör sin 
läroplikt, kan kommunen fatta ett beslut om att avbryta hemundervisningen och kräva att 
barnet uppfyller läroplikten i grundskolan eller alternativ grundskola”. Det är högst oklart 
hur detta praktiskt ska lösas. Det kan vara så att hemundervisare har en viss skepsis till sko-
lan och att tvinga barnen mot vårdnadshavares vilja att gå i skolan blir således svårt. Om-
ständigheten måste också anses vara en mycket prekär situation och är absolut en fråga för 
barnskyddet. Det behöver förtydligas vilka sakkunniga som ska involveras.  
 
”Barnet kan delta i den förberedande undervisningen i svenska”. Hur detta ska lösas rent 
praktiskt är mycket oklart. Dessutom tillkommer merkostnader. Ska språkläraren åka ut till 
familjen eller ska barnet delta i skolans undervisning i skolbyggnaden ett fåtal timmar per 
dag? Om vårdnadshavare har valt hemundervisning bör dessa inte i någon mån ha rätt till 
att, när det är passligt, ta del av grundskolans resurser utan då får de välja att helt och fullt 
ha barnet i grundskolan. 
 
30 § Betyg 
För att underlätta bör det i paragrafen infogas en bestämmelse om att vårdnadshavare till 
barn som hemundervisas är skyldiga att till skolnämnden eller motsvarande uppvisa den 
senaste prövningen av barnets framsteg vid byte av hemkommun. 
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35 § Förvaltning 
”Förläggningskommunen ansvarar för tillsynen av alternativa grundskolor.” Tydligare an-
visningar krävs gällande vilka uppgifter inom tillsynsansvaret som åligger förläggnings-
kommunen. 
 
39 § Rätt till grundskoleutbildning 
En samordning kommer otvivelaktigt behövas mellan kommunerna för att ordna grundsko-
leutbildning för personer som har passerat läropliktsåldern. 
 
52 § Höjning av vitsord 
”Den som genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg men vill höja sitt betyg i ett en-
skilt läroämne har möjlighet att göra det vid den grundskola som eleven fått sitt avgångsbe-
tyg från eller vid en annan skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleut-
bildning.” 
Elever med anpassad lärokurs kan inte höja sitt vitsord enligt paragrafens detaljmotivering-
ar. Det är dock oklart varför det inte ska vara möjligt och en möjlighet till dessa elever ska 
kunna höja sitt vitsord efterfrågas.  
 
60 § Åtgärder mot kränkande behandling 
Rektor eller skolledaren måste kunna delegera utredningar av kränkande behandling till ex-
empelvis ett KiVa-team. Rektorn har såklart ansvaret men ska inte i lag åläggas att utföra 
själva utredningsarbetet utan möjlighet till delegering. 
 
63 § Skolmåltider 
Med ordet tillräckliga är det tveksamt vad som menas och öppnar upp för varje skola att 
göra sin egen tolkning. Texten bör göras tydligare och stramas åt. Förslagsvis kan man inta 
en bestämmelse att en viss procent av dagsbehovet ska täckas av skolans måltider. 
 
74 § Förfarande och verkställighet 
”Socialvårdsmyndigheten i den kommun där skolan är belägen ska meddelas om elevens 
rätt till undervisning begränsas för längre tid än en arbetsdag”. Vad är syftet med att sko-
lan måste anmäla till socialvårdsmyndigheten? Om det rör sig om allvarligheter att det 
handlar om sådant som faller inom barnskyddslagen (FFS 417/2007) har ändå skolans per-
sonal en skyldighet att anmäla. Socialvårdsmyndigheten bör snarare meddelas efter en 
veckas avstängning som även då bör vara en barnskyddsanmälan och inte någon ny form av 
anmälan till socialvårdsmyndigheten. 
 
76 § Elevvård i samband med disciplinära åtgärder 
”En elev får inte lämnas utan tillsyn efter att de åtgärder som avses i 70 § eller 72 § genom-
förts”. Det är orimligt att i en lag kräva att en elev som avstängs flera dagar, en vecka eller 
tre månader ska ha tillsyn under tiden. Kostnaderna blir oerhörda och det är inte praktiskt 
möjligt att genomföra. Ett förtydligande hur tillsynen ska ske för en elev som är avstängd 
mer än en dag behövs. Innebär tillsynen att någon ska vara med eleven hela tiden under 
skoltid eller att eleven blir placerad i ett annat rum till vilket ansvarig lärare under dagen vid 
regelbundna tillfällen gör besök? I det ena fallet blir kostnaderna avsevärda och i det andra 
riskerar det att störa kontinuiteten i den ordinarie undervisningen. Det är således orimligt att 
kräva att tillsynen av barnet läggs på skolans ansvar. Detta ansvar måste läggas på vård-
nadshavare. 
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85 § Landskapsregeringens tillsyn 
Att ha Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som tillsynsmyndighet för barnomsorgen 
medan Ålands landskapsregering är tillsynsmyndighet för skolan riskerar att skapa förvir-
ring. Det vore, om möjligt, bättre med samma tillsynsmyndighet för båda verksamheterna. 

2.3.4. Del IV Barn- och elevhälsa 
12 § Rätt till barn- och elevhälsans tjänster 
”Alla barn och elever ska ha en jämlik tillgång till barn- och elevhälsotjänster.  Ett barn el-
ler en elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med personal från barn- och elevhäl-
san senast den sjunde arbetsdagen efter det att barnet eller eleven har begärt detta. I bråds-
kande fall ska möjlighet till ett samtal ges senast nästa arbetsdag. Möjligheten till ett per-
sonligt samtal gäller också när barnets eller elevens vårdnadshavare eller någon annan har 
begärt detta, om det inte är uppenbart onödigt.”  Det kommer att leda till praktiska svårig-
heter då grundskolornas kuratorer är ambulerande och besöker vissa av skolorna en gång 
varannan vecka. Avsikten med kommunernas barn- och elevhälsa får inte bli att ersätta akut-
sjukvården och barnskyddet. Fokus hos elevvårdspersonalen ska vara att hantera skolrelate-
rade problem. 
 
13 § Möjlighet att nå elevhälsovårdare och läkare 
Samma svårigheter med denna paragraf som i 12 § då elevhälsovårdare inte i nuläget är 
varje skolddag i till exempel Lumparlands skola. 

2.3.5. Del V Personal inom barnomsorg och grundskola 
4§ Behörighetsvillkor 
Hänvisas till en förordning som inte ens finns på förslag. Det vore mycket en klar fördel om 
åtminstone ett utkast till förordning skulle finnas under lagförslagets remisstid. 
 
6 § Anställningsvillkor 
”En lärare i grundskolan kan anställas på prövotid under högst ett år”. 
Bestämmelsen motsvarar vad som i gällande lag är bestämt om prövotid för lärare men det 
finns skäl att överväga en kortare prövotid än högst ett år. Rimligen bör arbetsgivaren inom 
sex månader ha en tillräckligt, om inte fullständigt, god uppfattning huruvida den nyan-
ställda är lämplig för uppgiften. Att motivera att endast lärare inom den kommunala förvalt-
ningen ska kunna ges en prövotid på ett år på grund av att de arbetar läsårsvis är inte en till-
räckligt god motivering. En stor del av den kommunala förvaltningens anställda har sådana 
uppgifter att en fullständig helhetsbild av deras möjligheter att fullgöra sina anställnings-
uppgifter endast fås efter ett år. Trots detta är sex månader maximal tillåten prövotid för öv-
riga tjänsteinnehavare än lärare. Med tanke på att både arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) och 
lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003) stipulerar en prövotid på maximalt 
sex månader bör, med tanke på likabehandlingen inom den kommunala förvaltningen, även 
lärares prövotid vara högst sex månader. 

2.3.6. Del VI Förvaltning 
2 § Kommunens uppgift 
Det kan konstateras att handläggning av hemvårdsstöd inte på något sätt införlivas i lagför-
slaget. I 1.3 punkten i de allmänna motiveringarna nämns dock att hemvårdsstödet historiskt 
har haft en stark koppling till barnomsorg. Det skulle vara en klar fördel om det som ett 5 
mom. skulle framgå att den som handlägger hemvårdsstöd ska vara under samma nämnd 
som grundskolan och barnomsorgen alternativt underställd utbildningsdirektören eller barn-
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omsorgsdirektören. Detta för att minska risken att kommunerna organiserar sig på ett sätt 
som gör att den som handlägger hemvårdsstöd inte har en tillräckligt nära koppling till 
barnomsorgen. 
 
3 § Barnomsorgsdirektör, skoldirektör eller utbildningsdirektör 

 ”I kommunen ska det finnas en barnomsorgsdirektör och en skoldirektör med uppgift att 
biträda kommunen och ansvara för den pedagogiska ledningen och utvecklingen av utbild-
ningsverksamheten. Kommunen kan välja att istället utse en utbildningsdirektör som hand-
har barnomsorgsdirektörens och skoldirektörens uppgifter.  Tjänsterna kan vara gemen-
samma för flera kommuner eller för ett kommunalförbund och en eller flera kommuner.”  
Det är inte att rekommendera att troligtvis i vissa fall tvinga någon kommun att inrätta direk-
törstjänster innan en eventuell reform av kommunstrukturen är konkretiserad.  
 
4 § Utbildningsstadga 

 En utbildningsstadga behöver tas fram för att ersätta nuvarande skolstadga när lagen och 
förordningen tagits i bruk. Det är viktigt att det i förordningen tydligt framkommer vad som 
ska ingå i utbildningsstadgan. 

2.3.7. Del VII Särskilda bestämmelser 
2 § hemkommunernas kostnadsansvar för grundskolan 
”Med elevens hemkommun avses den kommun, där elevens har sin hemkommun enligt lagen 
om hemkommun (FFS 201/1994) vid ingången av respektive kommun”. Lika som i nuva-
rande lagstiftning. Det vore fördelaktigt om kostnadsansvaret, i likhet med barnomsorgen, i 
stället övergick samtidigt som en elev byter skola. Dock kan ett sådant förfarande i gemen-
samma skolor eventuellt skapa mycket administration. 


