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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 9 
Landskapsregeringens svar på Jomala 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR 2019/85 
87 U2 

Jomala kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/85) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på antingen ett nytt beslut om basbelopp för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 eller på basbeloppen 
för 2018.  
 
Landskapsregeringen avslår Jomala kommuns rättelseyrkan som 
inkommit 5.2 2019.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att beslutet 
om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/85) 
har fattats på korrekta grunder. Det finns ingen laglig grund för 
landskapsregeringen att fastställa basbeloppen för grundskolan 2019 på 
något annat sätt. Landskapsregeringens beslut om basbelopp för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2018 – självrättelse 
av beslut (ÅLR 2018/238) är inte tillämpligt när det gäller 
landskapsandelen för 2019. Att fatta beslut om landskapsandelen för 
grundskolan baserat på basbeloppen i detta beslut vore således inte heller 
korrekt.  
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolan 
2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med stöd av 
ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) om ändring 
av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Lagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen anges att basbeloppen 
ska fastställas med nettodriftskostnaderna för finansåret 2015 som grund 



 
oh beräknas på det sätt som anges i 18 och 19 §§. I lagens 18 § anges 
vilka kostnader som betraktas som nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 
mom. beräknas basbeloppen för grundskolan genom att 
nettodriftskostnaderna först divideras med antalet invånare i landskapet i 
åldern 6–15 år. Därefter beräknas basbeloppen för de olika intervallen 
(som anges i lagens 9 § 2 mom.) genom att kvoten multipliceras med de 
koefficienter som anges i den tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 mom. 
landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer att ärenden 
som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en enskild medlem 
(minister), om inte ärendet är sådant att det enligt lagens 10b § 1 mom. 
ska avgöras vid regeringens sammanträde eller om det enligt 
landskapsregeringens beslut ska avgöras av en tjänsteman. Enligt 10b § 1 
mom. 5 punkten kan landskapsregeringen besluta om att vissa ärenden av 
allmän och principiell natur ska avgöras vid sammanträde. För 
närvarande finns inget beslut om att ett ärende som rör fastställande av 
basbelopp för grundskolan ska avgöras vid sammanträde, inte heller har 
det delegerats till en tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/85) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar fattas 
senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens delegeringsbeslut 
från den 18 januari 2018. 
 

Nr 10 
Landskapsregeringens svar på Brändö 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/77 
88 U2 
 

Brändö kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/77) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften 
av grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327). 
 
Landskapsregeringen avslår Brändö kommuns rättelseyrkan som 
inkommit 25.2 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att beslutet 
om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/77) 
har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens tidigare beslut om 
basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 
2018/8327), som fattades den 9 oktober 2018, upphävdes genom den 



 
ovan nämnda landskapslagen om ändring av 17 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen 
för grundskolan baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte 
korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolan 
2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med stöd av 
ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) om ändring 
av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Lagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen anges att basbeloppen 
ska fastställas med nettodriftskostnaderna för finansåret 2015 som grund 
och beräknas på det sätt som anges i 18 och 19 §§. I lagens 18 § anges 
vilka kostnader som betraktas som nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 
mom. beräknas basbeloppen för grundskolan genom att 
nettodriftskostnaderna först divideras med antalet invånare i landskapet i 
åldern 6–15 år. Därefter beräknas basbeloppen för de olika intervallen 
(som anges i lagens 9 § 2 mom.) genom att kvoten multipliceras med de 
koefficienter som anges i den tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 mom. 
landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer att ärenden 
som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en enskild medlem 
(minister), om inte ärendet är sådant att det enligt lagens 10b § 1 mom. 
ska avgöras vid regeringens sammanträde eller om det enligt 
landskapsregeringens beslut ska avgöras av en tjänsteman. Enligt 10b § 1 
mom. 5 punkten kan landskapsregeringen besluta om att vissa ärenden av 
allmän och principiell natur ska avgöras vid sammanträde. För 
närvarande finns inget beslut om att ett ärende som rör fastställande av 
basbelopp för grundskolan ska avgöras vid sammanträde, inte heller har 
det delegerats till en tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/77) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar fattas 
senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens delegeringsbeslut 
från den 18 januari 2018. 
 

Nr 11 
Landskapsregeringens svar på Eckerö 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/80 
89 U2 

Eckerö kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/80) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på antingen ett nytt beslut om basbelopp för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 eller på 
basbeloppen för 2018.  



 
 
Landskapsregeringen avslår Eckerö kommuns rättelseyrkan som 
inkommit 8.2 2019.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/80) har fattats på korrekta grunder. Det finns ingen laglig grund 
för landskapsregeringen att fastställa basbeloppen för grundskolan 
2019 på något annat sätt. Landskapsregeringens beslut om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2018 – 
självrättelse av beslut (ÅLR 2018/238) är inte tillämpligt när det 
gäller landskapsandelen för 2019. Att fatta beslut om 
landskapsandelen för grundskolan baserat på basbeloppen i detta 
beslut vore således inte heller korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/80) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

 



 
Nr 12 
Landskapsregeringens svar på Finströms 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/81 
90 U2 

Finströms kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut 
om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/81) på den grund att landskapsregeringens beslut om 
basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 
2019 (ÅLR 2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att 
landskapsregeringen fattar ett nytt beslut om beviljande och 
utbetalning av landskapsandel 2019, baserat på antingen ett nytt 
beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 eller på basbeloppen för 2018. 
 
Landskapsregeringen avslår Finström kommuns rättelseyrkan som 
inkommit 8.2 2019.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/81) har fattats på korrekta grunder. Det finns ingen laglig grund 
för landskapsregeringen att fastställa basbeloppen för grundskolan 
2019 på något annat sätt. Landskapsregeringens beslut om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2018 – 
självrättelse av beslut (ÅLR 2018/238) är inte tillämpligt när det 
gäller landskapsandelen för 2019. Att fatta beslut om 
landskapsandelen för grundskolan baserat på basbeloppen i detta 
beslut vore således inte heller korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 



 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/81) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 

 
Nr 13 
Landskapsregeringens svar på Geta 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR2019/83 
91 U2 

Geta kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/83) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på beslutet om basbelopp för landskapsandelen för 
driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327).  
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Geta kommuns rättelseyrkan 
som inkommit 24.1 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/83) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt.  
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 



 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/83) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

Nr 14 
Landskapsregeringens svar på Hammarlands 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/84 
92 U2 

Hammarlands kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens 
beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/84) på den grund att landskapsregeringens beslut om 
basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 
2019 (ÅLR 2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att 
landskapsregeringen fattar ett nytt beslut om beviljande och 
utbetalning av landskapsandel 2019, baserat på beslutet om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 
2018/8327). 
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Hammarlands kommuns 
rättelseyrkan som inkommit 6.2 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/84) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt.  



 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/84) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

Nr 15 
Landskapsregeringens svar på Kumlinge 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/86 
93 U2 

Kumlinge kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut 
om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/86) på den grund att landskapsregeringens beslut om 
basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 
2019 (ÅLR 2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att 
landskapsregeringen fattar ett nytt beslut om beviljande och 
utbetalning av landskapsandel 2019, baserat på beslutet om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 
2018/8327).  
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Kumlinge kommuns 
rättelseyrkan som inkommit 29.1 2019. 



 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/86) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt. 
 
 Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/86) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

Nr 16 
Landskapsregeringens svar på Kökar 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/87 
94 U2 



 
Kökar kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/87) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på beslutet om basbelopp för landskapsandelen för 
driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327). 
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Kökar kommuns rättelseyrkan 
som inkommit 8.2 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/87) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/87) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 



 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

Nr 17 
Landskapsregeringens svar på Lemlands 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/88 
95 U2 

Lemlands kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut 
om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/88) på den grund att landskapsregeringens beslut om 
basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 
2019 (ÅLR 2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att 
landskapsregeringen fattar ett nytt beslut om beviljande och 
utbetalning av landskapsandel 2019, baserat på beslutet om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 
2018/8327). 
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Lemlands kommuns 
rättelseyrkan som inkommit 7.2 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/88) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 



 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/88) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

Nr 18 
Landskapsregeringens svar på Lumparlands 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/89 
96 U2 

Lumparlands kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens 
beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/89) på den grund att landskapsregeringens beslut om 
basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 
2019 (ÅLR 2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att 
landskapsregeringen fattar ett nytt beslut om beviljande och 
utbetalning av landskapsandel 2019, baserat på beslutet om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 
2018/8327). 
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Lumparlands kommuns 
rättelseyrkan som inkommit 1.2 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/89) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 



 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/89) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

Nr 19 
Landskapsregeringens svar på Saltviks 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/90 
97 U2 

Saltviks kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/90) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på antingen ett nytt beslut om basbelopp för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 eller på 
basbeloppen för 2018. 
 
Landskapsregeringen avslår Saltviks kommuns rättelseyrkan som 
inkommit 11.2 2019.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/90) har fattats på korrekta grunder. Det finns ingen laglig grund 



 
för landskapsregeringen att fastställa basbeloppen för grundskolan 
2019 på något annat sätt. Landskapsregeringens beslut om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2018 – 
självrättelse av beslut (ÅLR 2018/238) är inte tillämpligt när det 
gäller landskapsandelen för 2019. Att fatta beslut om 
landskapsandelen för grundskolan baserat på basbeloppen i detta 
beslut vore således inte heller korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/90) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 

 
Nr 20 
Landskapsregeringens svar på Sottunga 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/74 
98 U2 

Sottunga kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut 
om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/74) på den grund att landskapsregeringens beslut om 
basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 



 
2019 (ÅLR 2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att 
landskapsregeringen fattar ett nytt beslut om beviljande och 
utbetalning av landskapsandel 2019, baserat på beslutet om basbelopp 
för landskapsandelen för driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 
2018/8327). 
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Sottunga kommuns 
rättelseyrkan som inkommit 23.1 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/74) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt.  
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/74) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 



 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 

 
Nr 21 
Landskapsregeringens svar på Sund 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/76 
99 U2 

Sunds kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/76) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på beslutet om basbelopp för landskapsandelen för 
driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327). 
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Sund kommuns rättelseyrkan 
som inkommit 17.1 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/76) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt. 
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 



 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/76) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 
 

Nr 22 
Landskapsregeringens svar på Vårdö 
kommuns rättelseyrkan gällande  
landskapsandelar och basbelopp 
ÅLR 2019/65, ÅLR2019/78 
100 U2 

Vårdö kommun yrkar på rättelse av landskapsregeringens beslut om 
beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 2019/78) på 
den grund att landskapsregeringens beslut om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) inte är korrekt. Kommunen yrkar på att landskapsregeringen 
fattar ett nytt beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 
2019, baserat på beslutet om basbelopp för landskapsandelen för 
driften av grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327). 
 
Landskapsregeringen besluter att avslå Vårdö kommuns rättelseyrkan 
som inkommit 31.1 2019. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att beslutet om basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 (ÅLR 
2019/65) har fattats enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att 
beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/78) har fattats på korrekta grunder. Landskapsregeringens 
tidigare beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna 2019 (ÅLR 2018/8327), som fattades den 9 oktober 
2018, upphävdes genom den ovan nämnda landskapslagen om 
ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Att fatta beslut om landskapsandelen för grundskolan 
baserat på basbeloppen i det beslutet vore således inte korrekt.  
 
Beslutet om basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolan 2019 (ÅLR 2019/65) fattades den 8 januari 2019 med 
stöd av ikraftträdandebestämmelsen till landskapslagen (2018/102) 
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till 
kommunerna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. I bestämmelsen 
anges att basbeloppen ska fastställas med nettodriftskostnaderna för 
finansåret 2015 som grund och beräknas på det sätt som anges i 18 
och 19 §§. I lagens 18 § anges vilka kostnader som betraktas som 
nettodriftskostnader. Enligt 19 § 3 mom. beräknas basbeloppen för 
grundskolan genom att nettodriftskostnaderna först divideras med 
antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Därefter beräknas 



 
basbeloppen för de olika intervallen (som anges i lagens 9 § 2 mom.) 
genom att kvoten multipliceras med de koefficienter som anges i den 
tabell som ingår i momentet.  
 
Landskapsandelen för grundskolan hör till utbildnings- och 
kulturavdelningens verksamhetsområde. Beslutet om basbeloppen 
fattades av ansvarig minister på enskild föredragning. Av 10b § 2 
mom. landskapslagen (1941:72) om Ålands landskapsregering följer 
att ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av en 
enskild medlem (minister), om inte ärendet är sådant att det enligt 
lagens 10b § 1 mom. ska avgöras vid regeringens sammanträde eller 
om det enligt landskapsregeringens beslut ska avgöras av en 
tjänsteman. Enligt 10b § 1 mom. 5 punkten kan landskapsregeringen 
besluta om att vissa ärenden av allmän och principiell natur ska 
avgöras vid sammanträde. För närvarande finns inget beslut om att ett 
ärende som rör fastställande av basbelopp för grundskolan ska 
avgöras vid sammanträde, inte heller har det delegerats till en 
tjänsteman. 
 
Beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 (ÅLR 
2019/78) fattades också den 8 januari 2019, på basen av de basbelopp 
som fastställts i ÅLR 2019/65. Enligt 33 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna ska beslut om landskapsandelar 
fattas senast den 11 januari. Beslutet fattades av byråchefen vid 
utbildningsbyrån, i enlighet med landskapsregeringens 
delegeringsbeslut från den 18 januari 2018. 

 


