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Nr 34 
Fördelning av kostnader relaterade till papperslösa elever 
ÅLR 2019/4174 
142 U2 

Sammanfattning 
Södra Ålands högstadiedistrikt har kommit in med en förfrågan gällande 
papperslösa elever som vistas i landskapet. Svaret på förfrågan har dröjt 
eftersom det finns oklarheter kring dessa elever både gällande ersättning 
och lagtillämpning vilket har gjort att utredningen dragit ut på tiden.  
 
Beslut 
Landskapsregeringen besluter att delvis godkänna Södra Ålands 
högstadiedistrikts begäran om ersättning för de kostnader som 
uppkommit för medlemskommunerna i distriktet. Ersättningen betalas ut 
till SÅHD i enlighet med vilka landskapsandelar kommunen där 
utbildningsanordnaren finns, alltså Jomala, skulle ha erhållit om eleverna 
skulle ha räknats in i elevunderlaget. 
 
Landskapsregeringen besluter därtill att se över lagstiftningen för 
utbetalning av landskapsandelar till papperslösa elever i samband med att 
lag om landskapsandelar ska ses över gällande den nya landskapslagen 
om barnomsorg och grundskola.  
 
Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att alla barn har rätt till 
skolgång enligt art 28 i barnkonventionen och kan därför inte nekas 
undervisning även om de inte är skrivna i kommunen.  
 
Landskapsandelarna för grundskolan beräknas enligt 3 kap. i 
landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Till grund för 
beräkningen ligger kommunens elevunderlag som grundar sig på antalet   
6-15- åringar som har kommunen som hemkommun enligt FFS 
201/1994. Ett barn som inte har beviljats uppehållstillstånd uppfyller inte 
förutsättningarna för att ingå i elevunderlaget och därmed utbetalas inte 
landskapsandelar för dessa elever. 
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Under utredningen av ärendet har frågan gällande kostnadsersättning 
konstaterats svårlöst på grund av en lucka i den åländska lagstiftningen 
gällande elever som inte har uppehållstillstånd, och därmed är utan 
hemkommun det vill säga är papperslösa. I rikets lag om statsandel för 
kommunal basservice 39 § (FFS 1704/2009) har man lagstadgat att staten 
är skyldig att betala hemkommunsersättning till utbildningsanordnaren 
för elever som saknar hemkommun. I motsvarande lagstiftning om 
landskapsandelar finns ingen liknande paragraf gällande elevunderlaget i 
kommunen. Landskapslagen om främjande av integration omfattar inte 
personer utan uppehållstillstånd och därmed uppstår en brist i den 
åländska lagstiftningen gällande elever i grundskolan som saknar 
uppehållstillstånd och hemkommun. 
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