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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1 
Basbelopp för landskapsandelen för  
driften av grundskolorna för år 2019 – 
upphävt beslut för kännedom 
ÅLR 2018/8327 
5 U2  
 

Ålands landskapsregering beslöt att uppmärksamgöra kommunerna på att 
landskapsregeringens beslut nr 35 U2, (enskild föredragning nr 19 U2, 
9.10.2018) upphävts med stöd av LL (2018:102) om ändring av 17 § 
landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna till den del 
beslutet gäller fastställande av basbeloppen för de olika intervallen för 
driften av kommunernas grundskolor för år 2019. 
 

Nr 2 
Basbelopp för landskapsandelen för driften av  
grundskolorna år 2019 
ÅLR 2019/65 
6 U2 

Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt att fastställa basbelopp för år 2019 
som beräkningsgrund för grundskolans normkostnad samt basbeloppet 
för träningsundervisningen.   
 
Normkostnaden för grundskolan beräknas med kommunens invånare i 
åldern 6–15 år som grund. Antalet invånare i åldern 6–15 år i varje 
intervall multipliceras med basbeloppet för intervallet i fråga och det 
sammanlagda beloppet för alla intervall utgör kommunens normkostnad 
för grundskolan.  

 
Landskapsandelen för grundskolan är 20 % av normkostnaden för 
grundskolan. I tillägg får en skärgårdskommun i landskapsandel 
ytterligare 14 % av normkostnaden för grundskolan och en kommun i 
ytterskärgården därutöver ett tillägg på motsvarande 5 % av 
normkostnaden.  

 
Basbeloppet per invånare i intervallen är enligt följande: 
1) 26 071,39 euro i intervallet 1-40,  



 
2) 16 222,20 euro i intervallet 41-60, 
3) 11 587,29 euro i intervallet 61-80,  
4) 4 634,91 euro i intervallet 81-100, 
5) 2 317,46 euro i intervallet 101-150, samt 
6) 1 448,41 euro i intervallet 151- eller fler. 
 
Basbeloppet för träningsundervisningen år 2019 är 38 562,36 euro per 
elev i träningsundervisning i enlighet med tidigare beslut (ÅLR 
2018/8327).  
 
9-11 §§ LL (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna 
LL (2018:102) om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar 
till kommunerna. 
 

 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


