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Remissvar på förslag till ny landskapslag om barnomsorg och grundskola 

Föreningen Waldorf Åland r.f. (Waldorfföreningen) tackar för möjligheten att ge ett remissvar på 

förslaget till ny landskapslag om barnomsorg och grundskola.  

Waldorfföreningen driver i dag Waldorfbarnträdgården Regnbågen i Björsby och drev fram till våren 

2018 Waldorfskolan på Åland då den lades på paus av ekonomiska skäl. Föreningen består i grunden 

av föräldrar till barnen i barnträdgården och i skolan. 

Waldorfföreningen har följande huvudpunkter att anföra. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Waldorfföreningen anser att den föreslagna finansieringsmodellen för alternativa skolor 

kommer att omöjliggöra öppnande och drift av en alternativ skola på Åland. I lagförslagets allmänna 

kommentar framkommer att alternativa skolor primärt ska ”finansieras av kommunerna enligt samma 

bestämmelser som gäller grundskolan”. Enligt lagtexten är dock landskapsstöd den enda säkra 

finansieringen för skolorna eftersom lagförslaget ger kommunerna valmöjligheten om och med hur 

mycket pengar de ersätter en alternativ skola för elevens utbildning. Om lagförslaget förverkligas skulle 

det innebära att Åland har de sämsta finansiella förutsättningarna för alternativa skolor i hela Norden. 

I våra grannländer har man valt att skapa gynnsamma miljöer för pedagogisk mångfald genom att 

finansiera alternativa skolor på samma nivå som kommunala. I detta remissvar ger styrelsen för 

föreningen tre förslag om hur ersättningssystemet för alternativa skolor kan förbättras. 

Waldorfföreningen anser också att lagförslagets bestämmelser om elevskjuts och ersättningar för barn 

med speciala behov inom barnomsorgen behöver förtydligas. 

1. Lagförslaget tryggar inte alternativa skolors finansiering. 

1.1. Bakgrund 

Waldorfföreningen har i flera år påpekat att gällande grundskolelagstiftning gör det omöjligt för 

alternativa skolor att långsiktigt planera sin verksamhet och växa, senast i januari 2018 i en skrivelse 

till den parlamentariska arbetsgruppen som är ansvarig för revidering av grundskolelagen. Den största 

anledningen är att lagstiftningen endast tryggar en del av den finansiering som behövs för att kunna 

driva en skola. Tyvärr innebär lagförslaget ingen ändring på den fronten, tvärtemot verkar det som att 
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förutsättningarna för alternativa skolor blir sämre då det nya lagförslaget bekräftar att det är 

landskapet som är finansiellt ansvarigt för alternativa skolor, inte kommunerna. 

Fram till 1.1.2018 var kommunerna skyldiga att erlägga elevens uträknade landskapsandel till 

Waldorfföreningen om eleven gick i Waldorfskolan.  Eftersom lagen inte ställde ytterligare krav på 

kommunerna att delta i skolans kostnader behövde Waldorfföreningen förhandla med kommunerna 

om ytterligare finansiering för eleverna som gick i skolan. De flesta kommunerna (dock ej Mariehamn) 

var villiga att delta i alla sina invånares utbildning och ingick avtal om kommunal ersättning med 

Waldorfföreningen. Fast dessa avtal endast täckte en del av skolans kostnader och ersättningen 

dessutom var lägre än kommunernas egna kostnader per elev lyckades Waldorfföreningen hålla 

verksamheten i gång under många år, bl.a. med hjälp av generösa privata donationer. Den modellen 

var dock inte finansiellt hållbar eftersom det var kommunerna som bestämde om och hur mycket de 

ville ersätta Waldorfskolan med. Med andra ord innebar systemet olika förutsättningar för olika 

kommuners invånare. Långsiktigt kan och borde en skola inta behöva lita på att det kommer in stora 

privata donationer som håller den vid liv.  

Den 1.1.2018 trädde ändringen av grundskolelagen (ÅFS 87/2017) ikraft, som innebar att landskapet 

betalar ett stöd till det som då kallades ”ersättande skolor” och tog över ansvaret från kommunerna. 

Motsvarande artikel är nu att hitta i 38 § 3 mom. i lagförslaget.  

Landskapets mål med lagförändringen var att förenkla förfarandet och i viss mån trygga de ersättande 

skolornas finansiering.1 Skolans osäkra läge bekräftades i januari 2018 då kommunerna som hade 

ingått ett avtal med skolan meddelade att  förutsättningarna att tillämpa ersättningsavtalen i och med 

lagförändringen hade upphört. Skolans reella kostnader budgeterades i januari 2018 till 21.750,26 

€/elev och den enda säkra offentliga ersättningen var landskapsstöd på 5.291,22€/elev.  

Styrelsen för Waldorfföreningen agerade snabbt och öppnade en diskussion med kommunerna om 

nya avtal om kommunal ersättning. Men eftersom skolans finansiella läge inför läsåret 2018 - 2019 var 

osäkert bestämde del av föräldrarna till barnen i skolan att skriva in sina barn i hemkommunernas 

grundskola, vilket ledde till att antalet elever sjönk ner till en nivå som omöjliggjorde en terminsstart 

hösten 2018. Dessutom var det omöjligt för föreningen att anställa lärare inför läsåret 2018-2019 på 

grund av den ekonomiska osäkerheten. Föreningen försökte ändå förhandla med kommunerna och 

lyckades komma överens om ett avtal som gäller tills grundskolelagen har reviderats. Avtalen har dock 

inte tagits i bruk eftersom Waldorfskolan inte har haft någon verksamhet under läsåret 2018 - 2019.  

Waldorfföreningen har också påpekat att om en elev går i en grundskola i en annan kommun än 

hemkommunen eller i en alternativ skola vars verksamhet finansieras av kommunen, skall elevens 

hemkommun delta i skolans driftskostnader enligt 38 § 1 mom. grundskolelagen. En elev som går i en 

kommunal skola utanför sin hemkommun behandlas alltså på annat sätt än en elev som går i en 

alternativ skola. Den enas utbildning är finansierad till fullo av landskapsregeringen och 

hemkommunen samtidigt som den som går i den alternativa skolan endast har rätt till landskapsstöd 

för sin utbildning. Än en gång behandlas alltså invånare annorlunda utifrån valet av pedagogisk 

inriktning.  

  

                                                           
1 Lagförslag från Ålands landskapsregering LF 28/2016-2017 
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1.2. Waldorfpedagogiken och hållbarhet 

I Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda formuleras visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt 

samhälle på fredens öar”. Inom den Waldorfpedagogiska verksamheten förbereder man individer för 

att vara människa i ett hållbart samhälle genom att utgå från varje barns individuella förutsättningar 

och lust att lära sig. Genom fokus på individualitet och lust samt skapande verksamhet ger man barnen 

verktygslådan för att kunna blomstra, och fostrar dem till de kreativa människor som de framtida 

hållbarhetsutmaningarna kommer att vara beroende av. Naturen är utgångspunkten i 

waldorfpedagogiken och de barn som går i waldorfbarnträdgården på Åland lär sig ett ödmjukt 

förhållningssätt till den natur och de naturresurser mänskligheten är beroende av. Respekten för allt 

liv och naturens kretslopp är inbakat i den dagliga verksamheten – fred med naturen och fred med 

medmänniskorna. 

1.3 Alternativa skolor i Norden 

I övriga Norden har man valt lite olika vägar när det gäller finansiering av alternativa skolor, men alla 

länderna har det gemensamt att lagstiftningen säkrar största delen av skolans kostnader. I alla de 

nordiska länderna har alternativa skolor lyckats etablera sig och växa eftersom de ekonomiska 

förutsättningarna tillåter det.  

Finland – Privata skolor tilldelas offentlig finansiering på samma nivå som de offentliga. 

De beviljas statsandelar och elevens hemkommun betalar 94% av 

hemkommunersättningen till privatskolan. Hemkommunersättningen bestäms enligt den 

privata skolans faktiska kostnader per elev. 

Sverige – Privata skolor tilldelas offentlig finansiering på samma nivå som de offentliga. 

Hemkommunen lämnar bidrag (skolpeng) till huvudmannen för varje barn vid 

skolenheten. Beloppet skall bestämmas i enlighet med samma grunder som 

hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan. 

Island –Skolans hemkommun lämnar bidrag till huvudmannen för varje barn vid 

skolenheten. Beloppet skall vara minst 75% av den vägda genomsnittliga kostnaden för 

alla kommunala grundskolor i landet. 

Norge –Norska staten betalar ut statsandelar till den privata skolan. Beloppet är 85% av 

den vägda genomsnittliga kostnaden för alla kommunala grundskolor i landet. 

Danmark –Danska staten betalar ut statsandelar till den privata skolan. Beloppet är år 

2017 75% (koblingsprocenten) av den vägda genomsnittliga kostnaden för alla friskolor i 

landet. 

Tittar man närmare på lagstiftningen i Finland och Sverige tydliggörs att förutsättningarna för att driva 

en alternativ skola på Åland är mycket sämre. I båda länder finansieras alla skolor, privata och 

kommunala, på ungefär samma nivå. 

I Finland finansieras den grundläggande utbildningen genom statsandelar och hemkommunsersättning 

enligt lagen om statsandel för kommunal basservice nr. 1704/2009. År 2017 var statsandelen för 

kommunal basservice 25,23 procent. Kommunernas finansieringsandel är sålunda cirka 75 procent.   

Privata utbildningsanordnare i Finland tilldelas offentlig finansiering på samma nivå som de offentliga 

skolorna. De beviljas statsandel på samma nivå som kommunala skolor och om förskoleundervisning 
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och grundläggande utbildning ordnas av en privat utbildningsanordnare är elevens hemkommun 

dessutom skyldig att betala till den privata utbildningsanordraren 94 procent av 

hemkommunsersättningen enligt 37 § och 38 § 5 mom. lagen om kommunal basservice.  Kommunerna 

i övriga Finland är enligt detta skyldiga att betala ersättning till privata utbildningsanordnare som 

bestäms enligt den privata skolans faktiska kostnader per elev.  

Fristående skolor i Sverige finansieras också på samma nivå som kommunala skolor. Hemkommunen 

ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid skolenheten enligt 10 kap. 37 § skollagen nr. 

800/2010. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till den egna grundskolan enligt 10. kap 38 § 2 mom. skollagen. Det samma gäller 

finansiering av förskola och förskoleklassen. 

1.4. Lagförslagets finansmodell för alternativa skolor 

Lagförslaget innebär inga ändringar i hur alternativa skolor på Åland skall finansieras i framtiden. Enligt  

38§ 3 mom. har alternativa skolor rätt till ett stödbelopp som utgör 20% av ett belopp som med skolans 

elevunderlag beräknas på det sätt som anges i 9§ landskapslagen (2017/120) om landskapsandelar till 

kommunerna.  

I de allmänna motiveringarna framkommer att ”de alternativa skolorna ska vara ett komplement till 

grundskolan samt berättiga till landskapsandel och primärt finansieras av kommunerna enligt samma 

bestämmelser som gäller grundskolan”.2 Men själva lagförslaget lägger inga skyldigheter på 

kommunerna att delta i de alternativa skolornas kostnader. Det kommer fortfarande att vara 

hemkommunerna som bestämmer om de vill ersätta utbildningskostnaderna för sina invånare som går 

i en alternativ skola. Den som driver eller vill driva en alternativ skola kommer fortfarande att hamna I 

samma osäkra läge som tidigare – en situation som gör det omöjligt att planera, bygga upp och få 

verksamheten att blomstra.  

Jämför man lagförslaget med lagstiftningen i övriga Norden ser man att ett förverkligande av 

lagförslaget innebär att Åland kommer att ha de allra sämsta förutsättningarna för alternativa skolor i 

hela Norden. Lagförslaget kommer att leda till att vissa elevers utbildning finansieras på mycket lägre 

nivå än andras och begränsa utbudet av utbildningsvägar och pedagogiska metoder på Åland.  

1.5. Ändringsförslag 

Som framkom av jämförelsen med lagstiftningen i de nordiska länderna finns många olika sätt att skapa 

finansiella förutsättningar för pedagogisk mångfald. Detsamma är möjligt på Åland. Waldorfföreningen 

har tagit fram några olika förslag om hur man skulle kunna skapa en gynnsam miljö för alternativa 

skolor på Åland, om detta är lagstiftarens önskemål. Eftersom det tydligt framkommer i lagförslagets 

motivering att de alternativa skolorna primärt ska finansieras av kommunerna baseras förslagen på en 

sådan lösning. 

1.5.1. Finska modellen 

Förslaget baseras på finska lagstiftningen. Landskapet betalar ut stöd till alternativa skolor per elev 

enligt lagförslagets 38§ 3 mom. Elevens hemkommun betalar en ersättning till den alternativa skolan 

enligt en viss procent av skolans faktiska kostnader (på fastlandet 94%). Vid beslut om 

hemkommunsersättningen tar man i beaktande att den alternativa skolan erhåller landskapsstöd.  

                                                           
2 Utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola, sida 36 
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(X procent av skolans faktiska kostnader – landskapsstöd = hemkommunsersättning).  

Ett enklare och öppnare sätt att tillämpa den här modellen är att beräkna hemkommunssersättningen 

på samma sätt som man beräknar landskapsstödet dvs. så som anges i 9§ landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna. 

(X procent av skolans normkostnader – landskapsstöd = hemkommunsersättning). 

Förslaget skulle innebära att kommunerna är huvudansvariga för finansiering av de alternativa 

skolorna. Det skulle innebära den alternativa skolan skulle få samma hemkommunsersättning för alla 

elever oberoende av hemkommunens storlek. 

1.5.2. Svenska modellen 

Förslaget baseras på den svenska lagstiftningen och hur den privata barnomsorgen på Åland 

finansieras. Enligt den gällande barnomsorgslagen och lagförslaget betalar barnets hemkommun en 

ersättningsandel till huvudmannen för den privata barnomsorgen. Ersättningsandelen för 

heltidsomsorg för barn över tre år men under skolåldern är 90% av nettodriftkostnaderna för 

motsvarande kommunala verksamhet. 

Förslaget skulle innebära att kommunerna är skyldiga att betala till den alternativa skolan en viss 

procent av nettodriftkostnaderna för den kommunala skolan. Vid bestämmelse av ersättningsandelen 

tar man i beaktande att den alternativa skolan erhåller landskapsstöd 

(X procent av kommunens driftkostnader – landskapsstöd = ersättningsandel) 

Detta förslag skulle högst sannolikt leda till att en liten alternativ skola inte får ersättning för alla sina 

kostnader. Men det skulle däremot göra att hemkommunen betalar samma summa för alla av sina 

invånares utbildning oberoende av vilken skola föräldrarna väljer. Ersättningsandelen varierar mellan 

kommunerna. 

1.5.3. Modell enligt systemet då eleven går i skola i annan kommun 

Det tredje förslaget är att man gör kommunerna skyldiga att delta i den alternativa skolans 

driftkostnader precis som man gör när en elev går i en skola i en annan kommun. Enligt gällande 

grundskolelagstiftning ska elevens hemkommun delta i skolans driftkostnader om en elev går i en 

gemensam grundskola, i en grundskola i en annan kommun än hemkommunen eller i en alternativ 

skola vars verksamhet finansieras av kommunen, om kommunerna inte kommit överens om någon 

annan grund för fördelningen av kostnaderna.  

Det nya lagförslaget kommer inte att ändra på detta system. Waldorfföreningen föreslår att man 

ändrar på 2§ 1 mom. i lagförslagets särskilda bestämmelser enligt följande: 

Om en elev går i en gemensam grundskola, i en grundskola i en annan kommun än 

hemkommunen eller i en alternativ skola, ska elevens hemkommun delta i skolans 

driftkostnader enligt de faktiska kostnaderna, om kommunerna inte kommit överens om 

någon annan grund för fördelningen av kostnaderna. 

Ändringen skulle innebära att kommunerna är skyldiga att delta i skolans faktiska kostnader men kan 

förhandla med den alternativa skolan om en annan fördelning av kostnaderna. Det skulle också 

innebära att alla av kommunens invånare som går i en annan skola än hemkommunens behandlas på 

samma sätt. 
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2. Elevskjuts och ledsagning 

Enligt den gällande grundskolelagen och lagförslaget ska kommunen ordna elevskjuts och ledsagning 

för elever som går i hemkommunens skola enligt vad som bestäms i lagförslagets 64§. Om 

vårdnadshavare har ansökt om att eleven ska gå i grundskola i ett annat skoldistrikt eller i en annan 

kommun är kommunen inte skyldig att ordna eller bekosta elevskjuts eller ledsagning enligt 64§ 3 

mom. I enlighet med idén om föräldrarnas rätt och möjlighet att välja skola och att välja sina barns 

utbildning föreslår Waldorfföreningen att den nya lagstiftningen ger föräldrar som har valt en annan 

skola en hemkommunens möjlighet att erhålla stöd eller ersättning för skolresorna. Om de kommunalt 

organiserade elevskjutsrutterna tillåter, dvs. att eleven har enligt rutterna möjlighet att stiga av vid sin 

skola, borde elever som går i en annan skola än hemkommunens ha möjligt att delta i dessa. 

3. Rätt till specialbarnomsorg inom den privata barnomsorgen 

Enligt lagförslagets 18§ har vårdnadshavare rätt till specialbarnomsorg för sitt barn i den omfattning 

det finns ett behov av det. För en liten privat samhällsfinansierad aktör kan det leda till stora 

tilläggskostnader utan någon tilläggsersättning från barnets hemkommun. Enligt de allmänna 

motiveringarna ingår i landskapsandelen för barnomsorg som utgår till kommunerna särskilda 

omkostnader för barn i behov av särskilt stöd, och således är detta även beaktat i den ersättningsandel 

som kommunen ska ersätta den privata aktören enligt lagförslaget.3 För en liten privat aktör som 

Waldorfbarnsträdgården vore det fördelaktigare om lagen uttryckligen möjliggjorde att privata aktörer 

vid behov kunde söka om ersättning för de merkostnader som uppkommer vid omsorgen för ett barn 

i behov av särskilt stöd.  

 

Vi yrkar sålunda på att lagförslaget ändras I enlighet med ovanstående innan den går till lagtinget för 

antagande. 

 

 

Styrelsen för föreningen Waldorf Åland r.f. 

 

Páll Kristinsson-Granholm 

Ordförande 

                                                           
3 Utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola, sida 21 


