1992 rd - FvUB 6 - RP 215/1991 rd

Förvaltningsutskottets betänkande nr 6 om regeringens proposition med förslag till lagstiftning om fmansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet
Riksdagen remitterade den 11 februari 1992
regeringens proposition nr 215/1991 rd till förvaltningsutskottet för beredning.
I enlighet med riksdagens beslut har kulturutskottet avgett utlåtande i saken (KuUU 2).
Utlåtandet ingår som bilaga till detta betänkande.
I detta sammanhang har utskottet också behandlat rdm. Luhtanens m.fl. hemställningsmotion nr 22111991 rd om samordning av statsandelsförfarandet i fråga om byggnadsprojekt
inom kommunernas skolväsende samt socialoch hälsovårdsbranschen, som riksdagen remitterade till utskottet den 7 juni 1991.
Utskottet har hört inrikesministern Mauri
Pekkarinen och konsultative tjänstemannen
Raimo Lindberg vid inrikesministeriet, statssekreteraren Pekka Tuomisto vid statsrådets kansli,
lagstiftningsrådet Arto Sulonen och överinspektören Matti Väisänen vid undervisningsministeriet, kanslichefen Heikki S. von Hertzen, avdelningschefen Kimmo Leppo, avdelningschefen
Markku Lehto och äldre regeringssekreteraren
Pekka Järvinen vid social- och hälsovårdsministeriet, överdirektören Pekka Ojala, konsultative tjänstemannen Risto Savola och äldre finanssekreteraren Malja Tuovinen vid fmansministeriet, förvaltningsdirektören Karl Pitkänen
vid utbildningsstyrelsen, avdelningschefen Hannu Konstari vid statens revisionsverk, inspektionsrådet Teuvo Mäkelä vid statsrevisorernas
kansli, kanslichefen Risto Jaakkola, avdelningschefen Pekka Silventoinen och länssekreteraren Ilkka Virtanen vid länsstyrelsen i Nylands
län, avdelningschefen Väinö Saari, yrkesutbildningsinspektören Päivi Lehtonen och överinspektören Iiris Hyytinen vid länsstyrelsen i S:t
Michels län, generalsekreteraren Eino Hosia vid
delegationen för informationsförvaltningen
inom den offentliga förvaltningen, vice ordföranden Voitto Ahlgren och generalsekreteraren
Paavo Lounela vid delegationen för zigenarärenden, verkställande direktören Jussi-Pekka
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Alanen, vice verkställande direktören Pekka
Alanen, biträdande avdelningschefen Simo Juva,
chefplaneraren Urpo Ekström och juristen Antero Jaakkola vid Finlands Stadsförbund, vice
verkställande direktören Leif Engfelt, avdelningschefen Olli Kerola, biträdande avdelningschefen Matti Rasila, utredningschefen AinoElina Mäkimattila, juristen Taisto Ahvenainen
och ekonomiplaneringschefen Jouko Heikkilä
vid Suomen Kunnallisliitto, direktören Berndt
Långvik vid Finlands svenska kommunförbund,
direktören Jorma Back vid Sjukhusförbundet,
biträdande avdelningschefen Markku Lemmetty
vid Akava, ordföranden för Finlands Hälsovårdarförbund Anna-Ester Liimatainen-Lamberg och lönesekreteraren Kauko Passi vid
Finlands Tekniska Funktionärsorganisationers
Centralförbund, statistiksekteraren Sinikka
Nurminen vid Tjänstemannaorganisationernas
Centralförbund, juristen Heikki Sipiläinen och
lönesekreteraren Pekka Rönkkö vid Tjänstemännens och Arbetarnas Samorganisation, ombudsmannen Pekka Piispanen vid Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund, socialpolitiske
ombudsmannen Markku Koponen vid Affärsarbetsgivarnas Centralförbund, utredningschefen Timo Sinisalo vid Landskapens förbund i
Finland, ombudsmannen Timo Hannula vid
Lapplands landskapsförbund, ombudsmannen
Paavo Karttunen vid Kalajokilaakson Talousalueen liitto, specialplaneraren Olli Hari och
specialplaneraren Birgitta Rickman från Helsingfors stad, stadsdirektören Piijo Ala-Kapee
och projektplaneraren Jouko Sillanpää från
Vanda stad, budgetchefen Heikki Helin från
Lahtis stad, fmansieringsdirektören Raili Tiitola
från Vasa stad, budgetchefen Maritta Vuorinen
från Kuopio stad, stadskamreren Thomas
Karlsson från Ekenäs stad, stadskamreren Erkki
Lämsä från Kajana stad, tf. stadsdirektören
Paavo Vanhatupa från Etseri stad, stadskamreren Reijo Timperi från Forssa stad, kommundirektören Jorma Ravio från Lavia kommun,
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kommundirektören Aimo Lehmikangas från
Rantsila kommun, kommundirektören Pauli
Laurila från Pelkosenniemi kommun, kommundirektören Curt Dannström från Dragsfjärds kommun, kommundirektören Ilkka Simanainen från Rääkkylä kommun, kommunstyrelsens ordförande Klaus A. Sahlgren och
kommundirektören Erik Westerback från Korpo kommun, kommundirektören Erkki Laajaniemi från Elimä kommun, kommundirektören
Pauli Vaittinen från Polvijärvi kommun, teaterdirektören Jussi Helminen från Tampereen Työväen Teatteri, teaterdirektören Georg Dolivo vid
Svenska Teatern i Helsingfors, teaterdirektören
Anneli Mäkelä och ekonomichefen Christian
Blom vid Skolteatem, juristsekreteraren Heikki
Hyvärinen vid Delegationen för sameärenden
och tf. professom Juha Alho vid Joensuu universitet.

Regeringens proposition
I propositionen föreslås att statsandelssystemet för kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet skall revideras. I propositionen
ingår ett förslag till lag om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet och förslag till ändringar i annan lagstiftning som detta
ger anledning till. Vidare föreslås att stadganden
som innebär villkor för att få statsandel skall
strykas i lagstiftningen. Regleringen av kommunernas verksamhet och ekonomi föreslås bli
avvecklad även i övrigt.
Inom undervisningen gäller reformen fmansieringen av grundskolorna, gymnasierna, yrkesläroanstaltema, medborgarinstituten, musikläroanstalterna och grundundervisningen i
konst. Inom kultursektorn påverkar reformen
finansieringen av de allmänna biblioteken,
kommunernas kulturverksamhet, idrottsverksamheten och ungdomsarbetet samt museerna,
teatrarna och orkestrarna. De nya stadgandena
föreslås bli tillämpade också på privata läroanstalter och kulturinstitutioner som omfattas av
lagstiftningen. Propositionen hänger samman
med förslag till en ny lag om kommunernas
undervisningsförvaltning, en lag om gemensamma lärare, en lag om medborgarinstitut, en lag
om kommunernas kulturverksamhet, en museilag och en lag om teatrar och orkestrar. En
proposition med förslag till lag om grundundervisning i konst har avlåtits till riksdagen
redan tidigare.
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Propositionen utgör ett led i den allmänna
reformen av kommunernas statsandelar. Reformen omfattar också en proposition med förslag
till lag om statsandelar till kommunerna och
lagstiftning som har samband med den samt en
proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om planering av och statsandel för
social- och hälsovården. Dessa propositioner har
avlåtits separat till riksdagen.
Den föreslagna lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en allmän
lag om finansieringen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och den skall till
centrala delar ersätta de stadganden om finansieringen som för närvarande finns spridda i
olika lagar. I lagen stadgas om statsandelar för
driftskostnader och anläggningsprojekt samt om
kommunernas betalningsandelar av driftskostnaderna. statsandelama skall bestämmas på
kalkylerade grunder. statsandelama för driftskostnader skall bestämmas på grundval av
nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning - elevantal, antal undervisningstimmar,
invånarunderlaget i kommunerna och inrättningarnas årsverken - och de markbelopp som
fastställs för dem. statsandelama för anläggningsprojekt bestäms på grund av ett projekts på
förhand fastställda omfattning och lokalbestämda enhetskostnader, eller de beräknade totalkostnaderna för ett projekt. De kalkylerade
enhetspriserna för undervisningen graderas enligt timresursen, befolkningstätheten i kommunen, skolnätets struktur och språkförhållandena.
Bibliotekens enhetspriser skall graderas enligt
befolkningstätheten i kommunerna. statsandelen betalas till kommunen som en klumpsumma.
Ändamålet för statsandelen för driftskostnaderna skall inte begränsas. statsandelen för en
privat institution betalas till huvudmannen.
Genom reformen avregleras förvaltningen
och funktionerna inom undervisnings- och kulturverksamheten i betydande grad. A vregleringen gäller framför allt stadganden som inte är
förenliga med det nya finansieringssystemet i
strukturellt hänseende. Vidare avregleras funktioner som måste bantas ned för att kommuner
och privata institutioner skall kunna bedriva en
ekonomisk och effektiv verksamhet.
statsandelen för undervisningsväsendet blir
beroende på kommunens bärkraftsklass 45-60
procent av det kalkylerade belopp som läggs till
grund för statsandelen. statsandelen för kulturverksamhet föreslås vara 25-40 procent. statsandelen för kommuner i bärkraftsklasserna 1-
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5 skall vara lika stor, dvs. 60 procent inom
undervisningen och 40 procent inom kultursektom. De ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna skall i bärkraftsklasserna 6---1 Ojämnas
ut i större utsträckning än för närvarande och i
bärkraftsklasserna 1-5 helt genom de allmänna
statsandelama.
På grund av justeringarna i statsandelsskalan
kommer statsandelama för undervisnings- och
kulturverksamheten att minska med ca l 565
miljoner mark, dvs. lika mycket som den summa
av den statliga fmansieringen som lyfts över från
finansieringen av undervisnings- och kulturverksamheten för att komplettera kommunernas
skatteintäkter och till allmänna statsandelar. Till
följd av justeringarna i fmansieringsskalan
kommer kommunernas ersättningar för elever
vid statliga läroanstalter dessutom att öka med
ca 275 miljoner mark. Fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna inom
undervisnings- och kulturverksamheten kommer
således att förskjutas med l 840 miljoner mark.
Dessa kalkyler är uppgjorda enligt kostnaderna
1989.
statsandelsskalan för anläggningsprojekt
kommer att ligga mellan 25-70 procent beroende på kommunernas bärkraftsklass. Den föreslås bli tillämpad på statsandelama för
grundskolornas, gymnasiernas, yrkesläroanstaltemas, medborgarinstitutens, musikläroanstalternas och bibliotekens anläggningskostnader.
För anläggningsprojekt som har samband med
kulturverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete samt museer, teatrar och orkestrar
kan statsunderstöd beviljas enligt prövning.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
samtidigt med lagarna i propositionerna om en
lag om statsandelar till kommunerna och lagstiftning som har samband med den och om
revidering om lagstiftningen om planering av
och statsandel för social- och hälsovården, dvs.
den l januari 1993.
Hemställningsmotionen

I hemställningsmotion nr 22111991 rd föreslås
att riksdagen skall hemställa att regeringen i
enlighet med lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (SVOL) i
brådskande ordning avlåter en proposition om
samordning av statsandelsförfattningarna beträffande kommunala byggprojekt inom undervisningsministeriets och social- och hälsovårds-
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ministeriets förvaltningsområden samt enhetliga
procedurer och befogenheter vid behandlingen
av dem.
Utskottets ställningstaganden
l. Allmänt
1.1. Undervisnings- och kulturverksamheten i
totalreformen

Det gällande systemet med statsandel till
kommunerna har kommit till etappvis under
olika perioder. Alla delreformer till trots är
systemet alltjämt invecklat och svårhanterligt i
administrativt hänseende. Grunderna för olika
statsandelar och procedurerna i samband med
dem skiljer sig rätt mycket från varandra. Det
gällande systemet poängterar inte heller i tillräckligt hög grad kommunernas självstyre och
eget ansvar. Lejonparten av statsandelama och
statsunderstöden är genom lagstiftning bundna
vid en viss uppgift. Hur uppgifterna skall skötas
regleras i detalj i lagar och med stöd av dem
utfårdade stadganden på lägre nivå. Kommunerna har således haft begränsade möjligheter att
välja alternativa vägar och ordna verksamheten
på det sätt som bäst går ihop med lokala
f6rhållanden och behov. I och med att statsandelama enligt det gällande systemet är bundna vid
vissa uppgifter och baserar sig på kostnaderna
förutsätter det också detaljerad styrning och
övervakning av kommunernas verksamhet och
ekonomi.
Totalreformen av systemet med statsandelar
till kommunerna, som består av tre propositioner (RP 214-216/1991 rd) som behandlas i
utskottet, avser att minska olägenheterna med
det gällande statsandelssystemet genom att förenkla och samordna det. Målet är att utveckla
såväl grunder som procedurer för statligt stöd
och att det nya systemet skall sporra kommunerna till kostnadsmedvetande, ge dem ökade
befogenheter och avskaffa onödig styrning från
statliga myndigheters sida, prioritera en ekonomisk och effektiv verksamhet samt jämna ut
skillnaderna mellan kommuner med olika ekonomiska förutsättningar. Vidare skall systemet
vara enkelt och klart, fungera utan dröjsmål och
flexibelt samt klara sig med minsta möjliga
dokumentation och administrativa arbete. Vidare skall effekterna av det gå att förutse och
hålla under kontroll. Å ven om alla de mål som
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ställts upp fOr reformen enligt utskottets mening
inte går att nå i tillräcklig utsträckning fmner
utskottet reformen nödvändig och brådskande
också inom undervisnings- och kulturverksamheten.
De centrala principerna med tanke på reformens målsättning är att ett kalkylerat statsandelssystem skall införas och att kommunerna får
ökad handlingsfrihet. Detta är möjligt tack vare
att ett heltäckande system som garanterar service
på i stort sett lika villkor i olika delar av landet
har byggts upp inom ramen för det gällande
statsandelssystemet Reformen syftar vidare till
ett system som garanterar en tillfredsställande
service för alla behövande, men som samtidigt är
ekonomiskt och effektivt.
Förvaltningsutskottet understryker betydelsen av utbildning och bildning som en nationell
resurs. Samtidigt lyfter utskottet fram kommunernas ansvar för att tillhandahålla undervisnings- och kulturservice samt för att skapa
förutsättningar för att höja undervisningens
nivå, göra utbildningen bättre tillgänglig och
utveckla kulturservicen. Utskottet anser att reformen av finansieringen av undervisnings- och
kulturverksamheten inte avser att ingripa i själva
verksamheten, åtminstone inte så att nivån
måste sänkas, utan att meningen är att kommunerna får större möjligheter att bedriva en
ekonomisk och effektiv verksamhet med beaktande av sina varierande behov och omständigheter och sin särart. Det är skäl att observera att
kommunernas skyldighet att sörja för de uppgifter som det stadgas om i lagarna för de olika
verksamhetsområdena står oförändrad, även om
statsandelarna för driftskostnader inom undervisningsministeriets förvaltningsområde inte
längre vore bundna vid ett visst ändamål.
Genom totalreformen kommer statsandelarna att indelas i uppgiftsbundna och icke uppgiftsbundna statsandelar. Med de förstnämnda
avses statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet samt social- och hälsovård. När
det gäller de uppgiftsbundna statsandelarna bestäms statsandelarna för driftskostnader huvudsakligen på kalkylerade grunder. Också när
det gäller anläggningskostnaderna kommer på
förhand fastställda enhetspriser att införas inom
undervisnings- och kultursektorn och den slutliga kalkylerade statsandelen att bestämmas utgående från dem.
Utskottet konstaterar att bärkraftsklassificeringen efter reformen kommer att spela en mindre roll för statsandelarna för driftskostnader
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inom såväl undervisnings- och kulturverksamheten som inom social- och hälsovården. Detta
betyder en övergång från uppgiftsbestämda
statsandelar till komplettering av skatteinkomster och allmänna statsandelar till kommunerna
för att deras skatteintäkter och andra ekonomiska verksamhetsbetingelser skall kunna jämnas ut. Övergången från uppgiftsbundna statsandelar för driftskostnaderna till allmän statsandel och komplettering av skatteinkomsterna
kostar sammanlagt 4,4 miljarder mark enligt
1989 års nivå.
Enligt utskottets mening är det viktigt att det
i samband med reformen har garanterats genom
stadganden att kostnadsfördelningen mellan
staten och kommunerna kommer att stå kvar
oförändrad. Inom undervisningen och biblioteksväsendet, med undantag för grundundervisningen i konst, kommer kostnaderna att fördelas
enligt gammal modell med beaktande av enhetspriser som justeras med fyra års mellanrum
utgående från de verkliga kostnaderna. Inom
den övriga kulturverksamheten beror utvecklingen i kostnadsfördelningen mellan staten och
kommunerna dels på hur utgifterna för funktionerna och inrättningarna utvecklas i kommunerna, dels på de statsandelsgrunder som fastställs i statsbudgeten. Utskottet finner det helt
riktigt att beredningen utgår från att de förändrade finansieringsgrunderna inte får leda till
ett glesare skol- och läroanstaltsnät
Reformen avser att höja undervisnings- och
kulturförvaltningens effektivitet och att göra den
flexiblare. Detta mål har eftersträvats redan
tidigare, speciellt inom den allmänbildande utbildningen, genom avreglering av grundskolan
och gymnasiet. När det gäller yrkesutbildningen
utfäster sig regeringen i den allmänna motiveringen att avreglera yrkesläroanstalterna i väsentlig grad. Utskottet anser det vara viktigt att
riksdagen så snart som möjligt får en proposition
med förslag till ändring av lagstiftningen om
yrkesläroanstalter för att beslutsbefogenheter
skall kunna delegeras till huvudmännen för läroanstalterna och befogenhetsrelationerna mellan de statliga myndigheterna omorganiseras.
Enligt utskottets mening är det i detta sammanhang behövligt att utreda bl.a. vem som bär
ansvar för den kvantitativa regleringen och samordningen av yrkesutbildningen.
I propositionens allmänna motivering konstateras att undervisningsministeriet särskilt
utreder om statsandelsgrunderna i fråga om
grundskolan bör ändras så att statsandelen
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bestäms på grund av antalet kommuninvånare
i grundskalepliktig ålder i stället för på grund
av elevantalet. Utskottet påpekar att elevantalet i de svenska skolorna ofta skiljer sig avsevärt från antalet barn som registreras som
svenskspråkiga.
Utskottet anser att strävan att uppnå kulturell
autonomi utgör en bärande princip i den internationella minoritetsdebatten. Därför är utskottet helt för att minoriteterna i Finland arbetar för att uppnå kulturell autonomi och att
det därför krävs insatser för att främja bl.a.
undervisningen i samiska. Det är enligt utskottets mening viktigt att principen om kulturell
autonomi bibehålls i utbildningen.
Vad insatserna för att utveckla ungdoms- och
barnteatrarna beträffar hänvisar utskottet till ett
betänkande av den arbetsgrupp som undervisningsministeriet tillsatt för att utreda frågan.
(1983:49).

Utskottet uppmärksammar vidare att reformen inte omfattar en del av de gällande statsbidragssystemen inom undervisningsministeriets
förvaltningsområde som det stadgas om särskilt.
På detta stadium ställs således t.ex. folkhögskolor och specialyrkesläroanstalter utanför reformen. Utskottet anser att även dessa statsbidragssystem behöver ses över och i största möjliga
mån ställas på kalkylerad grund, men med beaktande av deras individuella särdrag.
Utskottet omfattar den åsikt som ett flertal
sakkunniga framfört i sina utlåtanden om att
statsandelssystemen och procedurerna även efter
den anhängiga reformen kommer att variera rätt
mycket inom olika förvaltningsområden. Utskottet påpekar dock att en jämförelse mellan de
gällande statsandelssystemen för undervisningsoch kulturverksamheten samt social- och hälsovården visar att utgångspunkterna är helt olika.
Denna skillnad har inte kunnat överbryggas på
en gång med att statsandelsgrunderna har gjorts
kalkylerade. Enligt utskottets mening är det
dock klart att reformen av statsandelssystemet
bör fortsätta utgående från de erfarenheter man
nu får. Målet bör vara att det finns en enda
statsandel i framtiden och att den till alla delar
betalas direkt till kommunen.
Det som stadgas om finansieringen inom
undervisnings- och kulturförvaltningen föreslås
alltjämt bli tillämpat också på privata inrättningar även sedan reformen har trätt i kraft,
eftersom privata läroanstalter och kulturinrättningar tjänar samma syften och har hand om
samma uppgifter som de kommunala. Privata
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inrättningars verksamhetsbetingelser bör därför
tryggas på annat sätt när det i framtiden blir
aktuellt med en enda och samtidigt till alla delar
direkt till kommunen betald statsandeL
1.2. Ökad handlingsfrihet

Det nuvarande statsandelskomplexet som utformats över en längre period innehåller en lång
rad detaljerade stadganden om hur förvaltningen och verksamheten skall ordnas, om personalen och om serviceavgifterna. Dessa stadganden
har formulerats med utgångspunkt i garanterad
tillgång till service på lika villkor runtom i landet
oberoende av olikheterna mellan kommunerna.
Det har varit helt acceptabelt med reglering
speciellt när det gällt att bygga upp ett servicesystem, som omspänner hela landet. Tidigare har
det varit motiverat att styra kommunernas verksamhet bl.a. för den skull att kommunernas
personal har haft en mycket varierande utbildningsnivå. Utskottet konstaterar att den kommunala personalen i detta nu är i högsta grad
yrkeskunnig tack vare bättre utbildning.
Såsom framgår av det ovan sagda har den
detaljerade regleringen i många fall i betydande
grad börjat inskränka kommunernas möjligheter
att organisera och arrangera statsandelsuppgifterna på det lämpligaste sättet med beaktande av
de lokala förhållandena. Till exempel stadgandena om hur förvaltningen skall organiseras har
ingen större betydelse för den service som kan
tillhandahållas, men de kan i enskilda fall göra
det svårt att sköta statsandelsuppgifterna och att
utveckla servicen i samband med kommunens
statsandelsuppgifter över lag.
Utskottet konstaterar att det är nödvändigt
att avveckla stadganden som begränsar kommunernas handlingsfrihet. Reformen understryker betydelsen av det kommunala självstyret och
förtroendemannasystemet. På det kommunala
planet vet man bäst vilka behov medborgarna
har och hur uppgifterna lämpligast skall skötas.
Den kommunala sektorn har länge yrkat på en
reform och bedyrat kommunernas förmåga och
vilja att sköta de nuvarande statsandelsuppgifterna på bästa sätt även i framtiden. Utskottet
vill tillbakavisa uttalade misstankar om att reformen till denna del resulterar i sämre service.
Utskottet är fullt övertygat om att kommunerna
kan och vill ta hand om de uppgifter som det
stadgas om i statsandelslagarna och att de gör
det med tillbörlig hänsyn till servicens nivå och
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de kvalitetskrav som kan ställas på den samt till
medborgamas rättsskydd. Vidare litar utskottet
på att man på det lokala planet även framdeles
ser till att de i lagarna stadgade uppgifterna sköts
av en utbildad och även i övrigt kompetent och
yrkesutbildad personal i kommunerna.
I detta sammanhang vill utskottet lyfta fram
en särfråga. Den aktuella lagstiftningsreformen
omfattar även många andra svåra frågor. Enligt
62 f§ i den gällande grundskolelagen kan kommunen få statsandel för att anställa en medhjälpare t.ex. för en synskadad lärare. Detta
utgiftsbaserade stadgande föreslås bli upphävt
när det kalkylerade systemet införs. Utskottet
har ovan understrukit betydelsen av kommunernas handlingsfrihet och ansvar. Utskottet litar
på att en medhjälpare utan vidare precis som
förut anställs för t.ex. en synskadad lärare också
i framtiden. Om det går tvärtom, visar det bara
att reformen har missuppfattats. Det är omöjligt
att utgå från att systemet å ena sidan är kalkylerat men å andra sidan utgiftsbaserat, speciellt
som statsandelsgrunderna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde är mycket detaljerade. De beaktar mycket varierande omständigheter och faktorer. Denna detaljrikedom
har i sin tur lett till kritik av systemet inom
undervisningsministeriets förvaltningsområde.
Genom totalreformen får kommunerna totalt
sett lika stora statsandelar som förut som givetvis skall tillgodose den här redovisade situationen och andra situationer även om de inte har
beaktats i beräkningsgrundema. Behovsprövat
understöd kan naturligtvis komma i fråga om
villkoren för det annars uppfylls. Ansvaret för
verksamhetspolitiken vilar dock klart på kommunen och den kan därför inte hänvisa till att
den inte som förut får statsandel eller statsunderstöd särskilt för att anställa en medhjälpare för
t.ex. en synskadad lärare.
Utskottet framhåller som sin åsikt att utgångspunkten i regel bör vara att de stadganden
som behövs för att organisera kommunalförvaltningen finns i kommunallagen. Det konstaterar att avvecklingen av administrativa normer på
lagnivå i samband med reformen har fått en god
start också inom undervisningen och kulturväsendet Avregleringen sker bl.a. genom att
stadganden om flera obligatoriska nämnder
inom undervisnings- och kultursektorn upphävs
och genom att förvaltningen till denna del huvudsakligen organiseras i enlighet med principerna i kommunallagen. I lagstiftningen kvarstår
dock andra förlegade stadganden som med tanke

RP 215/1991 rd

på formuleringen sitter illa i det nya systemet.
Det fmns också en hel del normer i olika förordningar som i onödan begränsar kommunernas
handlingsfrihet. Det stadgas i stor utsträckning
genom förordning t.ex. om behörighetsvillkor
och gruppstorlek. Enligt utskottets mening bör
normer i tillämpliga delar avvecklas också på
förordningsnivå, om möjligt samtidigt som reformen träder i kraft, och även därefter. När det
gäller en översyn av normavvecklingen visavi
uppgifter som det stadgas om i statsandelslagarna hänvisar utskottet till det som det anfört i sitt
betänkande nr 6 om regeringens proposition nr
214/1991 rd.
1.3. Insamling av uppgifter

I de propositioner som hänför sig till reformen
ingår diverse stadganden om vilka uppgifter
kommunerna skall tillställa olika statliga myndigheter med anledning av statsandelssystemet
Enligt vad uskottet erfarit är ett enhetligt
datasystem som tillfredsställer kommunernas
och de statliga myndighetemas behov ännu inte
möjligt. Detta beror till stor del på att de olika
förvaltningsområdena i mycket liten utsträckning behöver samordnade data som har att göra
med hur statsandelar bestäms eller verksamheten
uppföljs.
Att tanken på ett enhetligt datasystem har
blivit förkastad, åtminstone i början av reformen, ser ut att leda till att såväl existerande
datasystem för olika förvaltningsområden som
statistikcentralens statistik måste utvecklas. En
hel del av de uppgifter som behövs inom statsandelssystemet fås i själva verket redan nu från
statistikcentralens datasystem. statistikcentralen utvecklar som bäst statistiken över kommunernas verksamhet och ekonomi i syfte att göra
uppföljningen mera heltäckande. Enligt erhållen
utredning har social- och hälsovårdsministeriet
kommit rätt långt med att utveckla sina egna
datasystem och verkar inte ha några speciella
problem till denna del. Inom undervisningsministeriets förvaltningsområde behövs det däremot så pass detaljerade data att de förutsätter
speciella förfrågningar hos kommunerna. Meningen är att betydande mängder data alltjämt
skall samlas in av kommuner och skolor och att
klassificeringarna bara delvis skall stämma överens med allmänt tillämpade klassificeringar. Det
finns risk för att data inom undervisningsförvaltningen i stor utsträckning kommer att samlas in
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som förut, vilket gör att datainsamlingen stick i
stäv mot reformens principer de facto kunde
utnyttjas som ett instrument för att övervaka och
styra kommunerna.
Med stöd av en översyn av statsandelssystemet framhåller utskottet att målet bör vara att
begränsa insamlingen av uppgifter till absolut
nödvändiga uppgifter och att uppgifterna bör
skaffas från statistikcentralen eller plockas ur
annan offentlig statistik. Uppgifterna bör även
framdeles samlas enbart ur normala kommunala
handlingar, såsom kommunplanen, budgeten,
bokslutet och kommunalberättelsen.
Det är nödvändigt att vid första tillfälle få
kontroll över dataflödet mellan staten och
kommunerna, noga bestämma på vilka grunder
uppgifter samlas från kommunerna, eliminera
dubbel insamling och produktion av data samt
åstadkomma en ändamålsenlig arbetsfördelning
mellan olika statliga myndigheter liksom mellan
staten och kommunerna.
Kommunernas direkta arbetskraftskostnader
för produktion och uppdatering av data som de
statliga myndigheterna behöver uppgår enligt
ovan redovisade utredning numera till totalt ca
330 miljoner mark om året. Om statens och
församlingarnas arbetskraftskostnader samt dataöverföringskostnadema räknas med uppgår de
sammantagna kostnaderna enligt utredningen
till omkring en miljard mark om året. Utskottet
anser att de totala kostnaderna för produktion
och uppdatering av data måste kunna skäras ned
väsentligt. Också med tanke på datasamarbetet
vore det i framtiden viktigt att frångå koncentreringen på enskilda förvaltningsområden och införa en enda statsandel till kommunerna.
Utskottet förutsätter att regeringen när det nya
statsandelssystemet träder i kraft ser till att datasystemen vid första tillfälle utvecklas så att kommunerna inte behöver samla in och uppdatera
annat än absolut nödvändiga uppgifter och att de
så fort som möjligt sedan reformen trätt i kraft
samlas in inom hela statsandelssystemet genom
statistikcentralensförsorg eller ur annan offentlig
statistik med iakttagande av allmänt tillämpade
klassificeringar och att kostnadernaför datasystemen samtidigt väsentligt skärs ned.
1.4. Konsekvenser för förvaltningen

För kommunerna betyder reformen att de kan
avbyråkratisera förvaltningen, omfördela uppgifter och befogenheter och använda de härigenom
frigjorda resurserna till nytta för den egentliga
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verksamheten. Samtidigt blir det möjligt att utveckla ledarskapet och införa bättre metoder att
garantera servicens tillgänglighet och kvalitet.
Den föreslagna reformen av statsandelssystemet får betydande konsekvenser för statsförvaltningen speciellt på länsnivå. Inom undervisningen och kulturväsendet innebär reformen
betydligt färre uppgifter för länsstyrelsemas
skolavdelningar.
Inom undervisningsministeriet minskar arbetsuppgifterna också på centralförvaltningsnivå. De centrala ämbetsverken inom undervisningsförvaltningen, yrkesutbildningsstyrelsen
och skolstyrelsen, har dragits in och i deras ställe
inrättades utbildningsstyrelsen den l april 1991.
När statsandelsreformen träder i kraft kommer
utbildningsstyrelsen inte längre att vara statsbidragsmyndighet med avseende på de verksamheter som omfattas av reformen, med undantag av
en övergångsperiod för gamla statsandelar. Utbildningsstyrelsen skall enligt planerna få utvecklings-, berednings-, forsknings- och uppföljningsuppgifter som hänför sig till det nya statsandelssystemet. Också inom centralförvaltningen behövs det en bedömning av en omorganisering av förvaltningen till följd av att arbetsuppgifterna förändras och minskar. Utskottet förutsätter att onödig, ny byråkrati inte uppstår med
uppföljning och utveckling som förevändning.
1.5. Uppföljning och redogörelse

Utskottet konstaterar att propositionerna nr
214-216/1991 rd utgör en samordnad helhet
med tanke på statsandelsgrundema, avveckling
och uppluckring av stadganden om kommunernas verksamhet samt förvaltning av de olika
systemen. I princip är reformen också i övrigt ett
nytt system som kan ge upphov till oväntade
problem vid tillämpningen i praktiken. Därför är
det i fortsättningen skäl att till alla delar noga ge
akt på om reformen fungerar eller inte och att
vid behov vara beredd på att snabbt förbättra
och korrigera systemet.
Trots att kommunerna befinner sig i en trängd
ekonomisk situation nu när det nya statsandelssystemet skall införas är det dock enligt
utskottets mening nödvändigt att vi inte prutar
på utbildningens nivå i Finland. Enligt 3 § l
mom. i den gällande grundskolelagen skall den
fostran och undervisning som meddelas i grundskolan anordnas med beaktande av elevernas
ålder och förutsättningar. Denna förpliktelse är
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enligt utskottets mening viktig också när utbildningsfrågorna ordnas i praktiken. Förvaltningsutskottet anser det nödvändigt att regeringen ser
till att verkställigheten av statsandelsreformen
inom undervisnings- och kultursektorn följs upp
och att det för undervisningsväsendets vidkommande i det sammanhanget utreds bl.a.
- om utbildningen i kommunerna ordnas så
att nivån inte sjunker och att undervisningen i
skoloma alltjämt utvecklas i överensstämmelse
med elevernas behov och förutsättningar,
om utbildningen för handikappade kan
säkerställas i kommunerna så att undervisningen
motsvarar det som stadgas i 3 § grundskolelagen,
- om specialundervisning kan garanteras
dem som i övrigt behöver sådan undervisning,
- om elevhandledningen kan tryggas så att
eleverna får behövlig handledning vid ämnesvalet i och med att valmöjligheterna ökar och
elevhandledningen därigenom blir allt viktigare,
- om skolgångsbiträden kan garanteras alla
skolelever som behöver dem,
- om medhjälpare kan garanteras alla gravt
handikappade lärare som behöver dem,
- om specialgymnasierna kan garanteras en
adekvat timresurs,
- om sjuka elever kan garanteras möjlighet
att få utbildning under sjukhusvistelse på lämpligt sätt,
- om skolskjutsar och behövlig elevhemsverksamhet kan ordnas så att eleverna har lika
möjligheter att gå i skola,
- om enhetspriset för yrkesläroanstalter
bildas rättvist med tanke på alla typer av läroanstalter,
- hur kostnadsfördelningen mellan kommunerna utvecklas när det gäller investeringar i
yrkesläroanstalter,
- vilka följderna är om yrkesläroanstalternas kostnader räknas ut enligt antalet elever i
stället för per elevplats,
- hur särskild statsandel skall kunna betalas
ut under övergångsperioden även i det fall att en
del av läroanstalten är inrymd i hyreslokaler,
- om statsandelen för ämnesstuderande vid
kvällsgymnasierna är tillräckligt stor för att inte
äventyra läroanstalternas möjligheter att ordna
undervisning,
- om fängelseskolomas verksamhetsbetingelser kan garanteras och
- om medborgarinstitutens verksamhetsbetingelser kan tryggas.
Vid uppföljning av kulturväsendet gäller det
bl.a. att utreda
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- om kommunerna ordnar servicen inom
kulturväsendet, ungdomsarbetet och idrottsväsendet så att medborgama kan erbjudas varierade fritidsaktiviteter,
- om det genom behovsprövade understöd
går att trygga verksamhetsbetingelserna för
barn- och ungdomsteatrar,
___.:. om det genom behovsprövade understöd
går att trygga verksamhetsbetingelserna för teatrar och orkestar som inte omfattas av lagstadgad statsandel - regionorkestrar medräknade - och deras möjligheter att utveckla sin
verksamhet, föranstalta försök och starta olika
slags projekt samt
- om ungdoms- och idrottsorganisationernas verksamhetsbetingelser kan säkerställas.
Vidare förutsätter utskottet att regeringen när
den nya lagstiftningen har varit i kraft i tre år så
snart som möjligt i början av 1996 avger en
redogörelse till riksdagen för verkningarna av
totalreformen av statsandelssystemet. I redogörelsen bör regeringen ge ett svar på ovan nämnda
frågor inom undervisnings- och kulturväsendet
som kräver uppföljning.
2. Detaljerade ändringsförslag och ställningstaganden
2.1. Lag om]mansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet
7 §. Kalkylerad statsandelsgrund. Regeringen
föreslår att statsandelen för undervisningsväsendet skall bestämmas separat enligt enhetspriset för undervisningen i grundskolan, gymnasiet och yrkesläroanstalter samt enligt enhetspriset för skolskjuts och inkvartering. På
grundval av erhållen utredning föreslår utskottet
att statsandelen enligt enhetspriserna för undervisningen i grundskolan, gymnasiet och yrkesläroanstalter samt enligt enhetspriserna för
skolskjuts och inkvartering slås ihop. Tack vare
detta kan utgifterna för skolskjuts och inkvartering behandlas på lika grunder både när statsandel beviljas och när betalningsandelen för
hemkommunen bestäms. Ändringen bidrar till
att förenkla statsandelsförvaltningen. På grund
av det ovan stående föreslår utskottet också en
strukturell ändring av paragrafen.
8 §. Skalan för statsandelar för undervisningsverksamhet. Med anledning av det som sägs
om 7 § ovan föreslår utskottet att 8 § 5 mom.
ändras.
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9 §. Hemkommunernas betalningsandelar.
Med anledning av det som sägs om 7 § ovan
föreslår utskottet att 9 § l och 2 mom. ändras.
12 §. Beräkning av enhetspriset för grundskolor. Utskottet förutsätter att regeringen ser till att
de kommuner som inte har och de kommuner som
har ett högstadium inte behandlas olika.
21 §. Kalkylerad statsandelsgrund. Enligt
lagförslagets 21 § 2 mom. 4-6 punkt är det
undervisningsministeriet som bestämmer om
antalet årsverken vid museer, teatrar och orkestrar. Utskottet påpekar att årsverke är ett
kalkylmässigt begrepp som juridiskt sett inte
är bundet vid hur många heltidsanställda
statsandelstagaren har. Enligt kulturutskottets
åsikt kan undervisningsministeriet anvisa årsverken med hänsyn till exempel till hur stora
arbetsinsatser som behövs inom enskilda projekt.
26 §. Anläggningsprojekt. Enligt propositionen fastställer statsrådet en undre gräns förkostnaderna för ett anläggningsprojekt Utskottet finner det ändamålsenligt att den undre
gränsen för statsandel för anläggningskostnader
bestäms sektorvis. Projekten kan ha mycket stor
eller mycket liten omfattning beroende på förvaltningsgren. Enligt vad utskottet har erfarit
uppgår kostnaderna för idrottsplatsprojekt i 50
procent av fallen till mindre än två miljoner
mark och det är då främst fråga om motionsidrott och lokal idrottsverksamhet Utskottet
anser att defmitionen av ett anläggningsprojekt
in!e får för_sämra möjligheterna att genomföra
mmdre proJekt. Därför måste den av statsrådet
fastställda undre gränsen för kostnaderna för
anläggningsprojekt bestämmas enligt förvaltningsgren och uppgift.
Samtidigt understryker utskottet det som
sägs i lagförslagets 26 § 4 mom. om att en
å~gärd ~ckså kan betraktas som ett anläggmngsprojekt, om de beräknade kostnaderna
för den underskrider det belopp som statsrådet fastställt och om finansieringen av projektet med hänsyn till invånarantalet och den
ekonomiska ställningen i kommunen eller i
kommunalförbundets
medlemskommuner
skulle bli synnerligen betungande för kommunen eller kommunalförbundet.
38 §. statsunderstöd för försöksverksamhet,
specialuppgifter, inledande av verksamhet samt
för lärarutbildning. Utskottet föreslår att ett
skrivfel i 2 mom. i den finska versionen korrigeras.
2 220291X
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49 §. Driftskostnader. Utskottet föreslår att 2
mom. skall ändras så att små och ekonomiskt
sett obetydliga obetalda statsandelar inte skall
betalas ut. Härigenom undgås också problemet
med att betala ut dem i flera rater. Detta hindrar
vidare att kostnader som inte faller under de på
förhand fastställda statsandelsgrunderna tas
med bland de statsandelsberättigade utgifterna.
Exempel på sådana statsandelsgrunder är förhandsbesked enligt 14 § lagen om statsandelar
och -understöd åt kommuner och kommunalförbund samt de av statsrådet fastställda driftsutgifterna per elev enligt 4 § 3 mom. lagen om
statsan~elar och statsunderstöd till grundskolor,
gymnaster och allmänna bibliotek.
ytskottet föreslår en ändring av 3 mom. i
enlighet med den temporära nedskärningen av
statsandelar för driftskostnader. Avsikten är att
nedskärnin_g~n skall tas med i sin ursprungliga
form ocksa 1 det nya systemet. Enligt vad uts~ottet har erfarit har bibliotek, privata gymnaster och kvällsgymnasier av misstag fallit bort vid
beredningen av den nya lagen. Utskottet finner
dessa nedskärningar nödvändiga och föreslår
därför en ändring av 3 mom.
50 §. Anläggningskostnader. I 3 mom. hänvisas till paragrafer i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om statsandelar och
statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och
allmänna bibliotek som avser driftskostnader
och inte anläggningskostnader såsom 50§. Utskottet föreslår därför att hänvisningsstadgandet
ändras.
52 §. Enhetspriserna för undervisningsverksamh~t år !993. I 2 mom. hänvisar propositionen
felaktigt till 6 § lagen om statsandelar till kommunerna i stället för till 5 §. Utskottet föreslår
därför en ändring i 2 mom.
56 §. Beviljande och betalning av vissa statsandelar år 1993 (ny) §. I lagförslagets 39 § föreslås att statsandelen för driftskostnader för
grundskolor och skolor som ersätter grundskolan samt för gymnasier, kvällsgymnasier och
yrkesläroanstalter med en kommun eller ett
kommunalförbund som huvudman skall beviljas
elevernas hemkommuner. Enligt vad utskottet
har erfarit måste självstyrelselagen för Åland
ändras för att denna princip skall kunna tillämpas på åländska elever som går i skola på
fastlandet.
På Åland bereds för närvarande en samordning av lagstiftningen om fmansiering av undervisningsv~sendet med det nya statsandelssystemet A vstkten är att den nya lagstiftningen om
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Åland skall träda i kraft vid ingången av 1994.
Därför bör beviljande av statsandel enligt 39 §
och utbetalning enligt 40 § till denna del verkställas genom specialarrangemang under 1993. Kulturutskottet föreslår därför att statsandelen för
åländska elever med avvikelse från huvudregeln
1993 betalas tillläroanstaltens huvudmän i det
fall då statsandelen annars hade betalats till
hemkommunen. En ny 56 §bör således fogas till
lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet.
2.2. Lag om kommunernas undervisningsförvaltning

Utskottet finner det positivt att tvåspråkiga
kommuner skall ha ett kollegialt organ eller en
avdelning för förvaltningen av vardera språkgruppens undervisningsväsende. Vidare anser
utskottet det vara viktigt att den föredragningsansvarige tjänstemannen skall behärska
respektive språk fullständigt och att han skall
vara insatt i de aktuella frågorna.
2.3. Lag om ändring av grundskole/agen
36 a §. Enligt propositionen skall en elev
undersökas psykologiskt och vid behov även
medicinskt samt en social utredning om honom
göras innan beslut om intagning eller överföring
till specialklass fattas. Utskottet menar att de
omständigheter som föranleder en överföring
varierar från fall till fall. Utskottet föreslår
därför att eleverna alltid skall få genomgå en av
de tre undersökningarna och vid behov två eller
alla tre undersökningar, när detta kan genomföras utan alltför stora svårigheter.
Enligt 4 mom. får det inte bestämmas att
beslut enligt denna paragraf skall fattas av en
tjänsteinnehavare. Utskottet finner det ändamålsenligt att en tjänsteinnehavare kan fatta det
slutgiltiga beslutet, om det är fråga om en
lösning som accepteras av alla parter. Den
äventyrar inte elevernas rättsskydd och vore
flexibel. Utskottet föreslår därför en ändring av
4mom.
2.4. Lag om ändring av gymnasietagen

21 b §. I l mom. förekommer termen dagsgymnasium. Lagstiftningen känner inte till den-
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na term och utskottet föreslår därför att den
ändras.
2.5. Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

7 §. Direktionen. Enligt paragrafen skall
statliga och privata yrkesläroanstalter fortfarande ha en direktion. Frågan om en direktion
skall tillsättas i en kommunal läroanstalt eller
inte är beroende av huvudmannens prövning.
Eftersom det i paragrafens 3 mom. talas om
direktionen för en kommunalläroanstalt bör det
enligt förvaltningsutskottets åsikt för tydlighetens skull konstateras i paragrafens l mom. att
en kommunal läroanstalt kan ha en direktion.
Utskottet föreslår ett tillägg om detta i 7 §
l mom.
35 §. Yrkesinriktad vuxenutbildning. Regeringen föreslår att begreppet tillfällig yrkesutbildning skall frångås i paragrafen. I paragrafen
föreslås möjlighet att göra avvikelse från lagen
om yrkesläroanstalter och den förordning som
givits med stöd av den vad beträffar yrkesinriktad vuxenutbildning. Lagen om yrkesläroanstalter är emellertid uppbyggd så att den gäller
yrkesutbildning för både unga och vuxna, om
det inte uttryckligen stadgas annat, vilket fallet
är i till exempel 19 § om utbildningens längd och
20 § om läroplanerna. I den form 35 § har i
propositionen innebär den en allmän fullmakt
att göra avvikelser från det som stadgas i lagen
om yrkesläroanstalter i fråga om yrkesinriktad
vuxenutbildning. Förvaltningsutskottet anser att
en sådan allmän fullmakt att göra avvikelser inte
behövs. Därför föreslår förvaltningsutskottet att
35 § helt upphävs.
2.6. Lag om ändring av lagen om studiesociala
förmåner för yrkesläroanstalternas elever

7 §. I paragrafen föreslås att utbildningsstyrelsen skall fråntas rätten att godkänna de elevhem
där eleverna får bo avgiftsfritt. Enligt förslaget får
eleverna bo avgiftsfritt i elevhem som ägs av
läroanstaltens huvudman. Elevhem kan emellertid
antingen ägas eller vara upphyrda av läroanstaltens huvudman. Utskottet anser att både elevhem
som ägs av huvudmannen och elevhem som hyrs
av denne bör bemötas lika i fråga om avgiftsfriheten. För den skull föreslår utskottet att 7 §ändras
så att eleverna får bo avgiftsfritt i läroanstaltens
elevhem i samtliga fall.
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2. 7. Lag om ändring av lagen om musikltiroanstalter med statsandel
12 §. Kriterierna för val av elevmedlemmar i
direktionen avviker från praxis vid andra läroanstalter. Utskottet finner det ändamålsenligt att
elevmedlemmarna också vid musikläroanstalter
utses för ett läsår i sänder. Utskottet föreslår
därför en ändring av l mom. Vidare föreslår
utskottet vissa språkliga preciseringar i samma
moment.
2.8. Lag om ändring av bibliotekslagen

7 §. Avgiftsfri biblioteksservice. Enligt propositionen skall kommunerna få större möjligheter att bära upp avgifter för biblioteksservice.
Enligt lagförslaget är bara bokutlåning avgiftsfri. Bibliotekens audivisuella material spelar en
viktig roll med tanke på både den allmänna
kultur- och utbildningspolitiken och inte minst
de grupper som på grund av t.ex. handikapp och
sjukdom eller av andra orsaker inte kan tillgodogöra sig böcker eller annat tryckt material. På
denna grund anser utskottet att det som sägs om
böcker i denna paragraf även gäller talböcker.
2.9. Lag om ändring av lagen om ungdomsarbete
Rubriken för 5 kap. I propositionen föreslås
att rubriken för 5 kap. skall ändras. Kapitlet
gäller statsunderstöd, inte statsandelar. Därför
föreslår utskottet en ändring i rubriken.
Reformen innebär att kommunerna inte längre kommer att få statsandel för sin egen verksamhet eller för bidrag till organisationer. Samtidigt har utvecklingen i praktiken gått därhän
att kommunerna fått större statsandelar inom
just dessa sektorer. I det rådande dåliga läget
inom statsekonomin är det sannolikt att anslagen inte kan höjas i samma grad inom hela denna
sektor. Utskottet menar att detta kan leda till
sämre betingelser för ungdomsverksamheten
utanför den kommunala sektorn, särskilt när det
gäller ungdoms- och idrottsorganisationer.
Vidare anser förvaltningsutskottet att tippningsvinstmedlen till stöd for idrott och fysisk
fostran samt till ungdomsverksamhet och ungdomsarbete procentuellt sett inte får minska.
Enligt utskottets mening är det skäl att överväga
om den andel av tippningsvinstmedlen som går
till ungdomsväsendet kunde specificeras närma-
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re, t.ex. så att den sammantagna procentuella
andelen vinstmedel för ungdoms- och idrottsverksamhet slås fast i tippningsforordningen.
På grundval av det ovan stående finner förvaltningsutskottet det viktigt att reformen inte
försämrar betingelserna för frivillig medborgarverksamhet.
Kommunernas ungdomsväsende har spelat en
viktig roll i att skapa förutsättningar för ungdomsarbete och utveckla verksamhetsformerna.
Enligt utskottet är det viktigt att ungdomar får
bättre möjligheter till fritidsaktiviteter och förutsättningar att utveckla frivillig medborgarverksamhet Ungdomsarbetets olika verksamhetsformer bör fortfarande kunna utnyttjas.
sakkunskapen måste även i fortsättningen kunna tas till vara till fullo, i all synnerhet som
ungdomsfrågor i allt högre grad kräver samarbete mellan ett flertal instanser.
2.10. Lag om lindring av idrottslagen
24 §. Enligt 3 mom. måste statsbidragsmyndigheten innan den beslutar om understöd enligt
4 kap. i denna lag inhämta utlåtande från länsidrottsnämnden och statens idrottsråd. Med stöd
av 41 §lagen om finansiering av undervisningsoch kulturverksamhet är det meningen att stadga
genom förordning att länsidrottsnämnden kan
vara statsbidragsmyndighet i vissa ärenden som
gäller bidrag enligt 3 mom. Utskottet föreslår
därfor att passusen om att länsidrottsnämnden
kan vara statsbidragsmyndighet stryks. Vidare
föreslår utskottet att länsidrottsnämnden inte
skall behöva inhämta utlåtande i bidragsfrågor
från statens idrottsråd.
2.JJ. Teater- och orkesterlag
5 §. Enligt l mom. beviljas Svenska Teatern
och Tampereen Työväen Teatteri, med avvikelse
från vad som stadgas om förläggningskommunens bärkraftsklass, 50 % i statsandel för sina
driftskostnader. staten har genom avtal förbundit sig att stå för en del av Tampereen
Työväen Teatteris driftskostnader genom statsbidrag på 45 procent. I och med statsandelsreformen ändras beräkningsgrunden dock så att
statsandelen för Tampereen Työväen Teatteri
enligt utskottets beräkningar minskar med nästan 3,3 miljoner mark till följd av förslaget om
att teatern skall få 50 procent i statsandel för sina
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driftskostnader. Också Svenska Teaterns ekonomiska situation är svår. Utskottet anför att båda
teatrarna spelar en viktig roll för vår kultur och
att de är högklassiga teaterinstitutioner med
långa traditioner. Utskottet föreslår att statsandelsprocenten för Tampereen Työväen Teatteri
och Svenska Teatern skall höjas till 60 för att
trygga teatrarnas verksamhet. Vidare föreslår
utskottet att Svenska Teaterns officiella namn,
Svenska Teatern i Helsingfors, används i paragrafen.

2.12. Lag om ändring av lagen om grundundervisning i konst
Enligt 3 § i det första lagförslaget gäller lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bland annat statsandel enligt lagen
om grundundervisning i konst. Enligt 7 § räknas
statsandelen för grundundervisning i konst ut på
det markbelopp som fås när kommunens invånarantal multipliceras med det enhetspris som
har fastställts för grundundervisning i konst.
statsandelen bestäms enligt statsandelstabellen
för kulturväsendet i 22 § i samma lag.
Lagen om grundundervisning i konst har
behandlats i riksdagen på grundval av en särskild proposition (RP 21111991 rd). Lagen stadfåstes den 15 maj 1992 och träder i kraft den l
juni 1992. För att finansieringssystemet enligt
lagen om fmansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet också skall gälla grundundervisning i konst måste lagen om grundundervisning i konst kompletteras med ett hänvisnings-

RP 215/1991 rd

stadgande. Därför föreslår förvaltningsutskottet
att lagen om grundundervisning i konst kompletteras med en ny 5 a §. Detta betyder att ett nytt
28:e lagförslag måste tas in i betänkandet.

3. Övriga ställningstaganden
Den aktuella propositionen har gjorts upp så
att den bör behandlas i ett sammanhang med
lagen om statsandelar till kommunerna och lagstiftning som har samband med den samt propositionen om revidering av lagstiftningen om planering av och statsandel för social- och hälsovården. Propositionerna utgör en integrerande helhet som inte kan genomföras om de spjälks upp.
Eftersom utskottet har godkänt lagförslagen
utgående från regeringens proposition föreslår
det att hemställningsmotion nr 22111991 rd skall
förkastas.
A v de orsaker som nämns i regeringens proposition och med stöd av erhållen utredning
finner utskottet lagförslagen behövliga och tillstyrker dem med de ändringar och ställningstaganden som det anfört.
Med stöd av det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet vördsamt
att lagförslagen 2, 5-12, 15-18, 20,
21, 24 och 25 samt 27 skall godkännas
utan ändringar och
att det första lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas sålydande:

l.
Lag
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
l kap.
Allmänna stadganden

1-5 §§
(Såsom i regeringens proposition)

2 kap.
Finansiering av driftskostnader för undervisningsverksamhet

6§
(Såsom i regeringens proposition)

Finansiering av undervisnings- och kulturverksambet
7§
Kalkylerad statsandelsgrund
statsandelen för en kommuns undervisningsverksamhet beräknas på det belopp som
erhålls genom sammanräkning av markbeloppen
per läroanstaltsform som räknas ut enligt 2-7
mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till en grundskola räknas ut så att antalet
elever i grundskolan och skolor som ersätter
grundskolan i den kommun som är huvudman för
skoloma multiplicerat med det enhetspris per elev
som bestämts för den kommun som är huvudman
för skolorna läggs till antalet elever i grundskolan
och skolor som ersätter grundskolan som skall
skjutsas och inkvarteras multiplicerat med det
enhetspris för skolskjuts och inkvartering som har
bestämts för den kommun som är huvudman,
varefter markbeloppet divideras med det totala
antalet elever i grundskolan och skolor som ersätter grundskolan i den kommun som är huvudmanför skolorna. Det sålunda uträknade beloppet
multipliceras med antalet elever i grundskolan och
skolor som ersätter grundskolan som har hemort i
den kommun som avses i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till ett gymnasium räknas ut så att antalet
elever i gymnasiet i den kommun som är huvudman
för gymnasiet multiplicerat med det enhetspris per
elev som bestämts i den kommun som är huvudman
för gymnasiet läggs till antalet elever som skall
skjutsas och inkvarteras multiplicerat med det
enhetspris för skolskjuts och inkvartering som
bestämts för den kommun som är huvudman för
gymnasiet, varefter beloppet divideras med det
totala antalet elever i gymnasiet i kommunen. Det
sålunda erhållna beloppet multipliceras med antalet elever som har hemort i den kommun som
avses i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till kvällsgymnasier och gymnasiers kvällslinjer räknas ut så att det enhetspris per elev som
bestämts för kvällsgymnasier och gymnasiers
kvällslinjer i den kommun som är huvudman för
dem multipliceras med antalet elever i kvällsgymnasiet och kvällslinje vid gymnasium som har
hemort i den kommun som avses i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till yrkesläroanstalter räknas ut så att antalet
elever vid yrkesläroanstalter i den kommun eller
det kommunalförbund som är huvudman för dem
multiplicerat med det enhetspris per elev som
bestämts för en yrkesläroanstalt i kommunen eller
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kommunalförbundet särskilt läggs till antalet elever som skall skjutsas och inkvarteras multiplicerat
med de enhetspriser som särskilt bestämts för
läroanstaltsformen för skolskjuts och inkvartering, varefter markbeloppet divideras med det
totala antalet elever i de läroanstalter vars huvudman kommunen eller kommunalförbundet är. Det
sålunda uträknade markbeloppet multipliceras
med antalet elever som har hemort i den kommun
som avses i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till ett medborgarinstitut räknas ut så att
enhetspriset per undervisningstimme multipliceras
med det antal undervisningstimmar som fastställts
som beräkningsgrund för statsandelen till ett
medborgarinstitut vars huvudman kommunen är.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till en musikläroanstalt räknas ut så att
enhetspriset per undervisningstimme multipliceras
med det antal undervisningstimmar som fastställts
som beräkningsgrund för statsandelen till den
musikläroanstalt vars huvudman kommunen är.
Om en privat sammanslutning eller stiftelse är
huvudman för en läroanstalt, bestäms huvudmannens statsandel enligt det belopp som fås när
antalet elever i de läroanstalter som sammanslutningen eller stiftelsen är huvudman för multipliceras med det markbelopp per elev som räknats ut
enligt 3 och 5 mom. i tillämpliga delar eller med
enhetspriset enligt 4 mom., eller när det antal
undervisningstimmar som fastställts för huvudmannen som beräkningsgrund för statsandelen
enligt 6 och 7 mom. multipliceras med enhetspriset
per undervisningstimme. statsandelen för musikläroanstalter som ett kommunalförbund är huvudman/ör bestäms på det sätt som stadgas i detta
moment.
(9 mom. såsom 3 mom. i regeringens proposition)
8§
Skalan för statsandelar för undervisningsverksamhet
(1---4 mom. såsom i regeringens proposition)
För ett belopp som räknats enligt 7 § 9 mom.
får kommunen dock med avvikelse från l mom.
statsandel enligt kommunens bärkraftsklass,
enligt vad som stadgas i 22 § 2 mom.

9§
Hemkommunernas betalningsandelar
När en elevs hemkommun enligt lag är skyldig
att fmansiera sin andel av driftskostnaderna för
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en elev, skall hemkommunens betalningsandel
per elev om något annat inte stadgas senare i
denna paragraf eller om hemkommunen och den
som är huvudman för läroanstalten inte avtalar
något annat:
l) i fråga om grundskolor, skolor som ersätter
grundskolan och gymnasier räknas ut per skolform så, att från det belopp per elev som avses i
7 § 2 och 3 mom. samt 8 mom. dras av hemkommunens enligt bärkraftsklassen räknade
statsandel per elev, (utesl.)
2) i fråga om kvällsgymnasier och gymnasiers
kvällslinjer räknas ut så att från det enhetspris
som avses i 7 § 4 mom. samt 8 mom. dras av
hemkommunens enligt bärkraftsklassen räknade
statsandel per elev, och
(3 punkten såsom 2 punkten i regeringens
proposition)
I fråga om en elev som får undervisning som
avses i 11 § och 32 § 3 mom. grundskoletagen
skall hemkommunens betalningsandel med avvikelse från l mom. l punkten bestämmas enligt
l mom. 3 punkten.
(3 mom. såsom i regeringens proposition)

10--20 §§
(Såsom i regeringens proposition)

3 kap.
Finansiering av driftskostnader för kulturverksamhet

21--25 §§
(Såsom i regeringens proposition)

RP 215/1991 rd
6 kap.
Särskilda stadganden
39--46 §§
(Såsom i regeringens proposition)

7 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
47 och 48 §§
(Såsom i regeringens proposition)

49 §
Driftskostnader
(l mom. såsom i regeringens proposition)
statsandelar som inte betalats ut när denna
lag träder i kraft skall betalas ut i lika stora årliga
poster inom fem år från det år denna lag trädde
i kraft. En statsandel som utfaller till betalning
skall räknas ut så att 5 procent dras av från
skillnaden mellan den enligt de på förhand fastställda statsandelsgrunderna ansökta statsandelen och förskotten samt delbetalningarna. En
statsandel som understiger JO 000 mark betalas
inte ut.
statsandelen till kommunerna i bärkraftsklasserna 4--1 O och till huvudmännen för privata
gymnasier och kvällsgymnasier som är belägna i
dem för grundskolors, (u tes!.) gymnasiers och
biblioteks driftskostnader skall under år 1993
betalas ut sänkta med en procentenhet, jämförda
med de belopp som anges i 8 §.

50§
4 kap.

Anläggningskostnader

statsandel och statsunderstöd för anläggningsprojekt

(l och 2 mom. såsom i regeringens proposition)
F ör grundskolors och gymnasiers anläggningskostnader beviljas år 1993 statsandelar enligt vad som stadgas i ikraftträde/sestadgandets 3
mom. i lagen om ändring och temporär ändring
av lagen om statsandelar och statsunderstöd till
grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek
(1147/88).
(4 mom. såsom i regeringens proposition)

26--36 §§
(Såsom i regeringens proposition)

5 kap.
Särskilda understöd
37 och 38 §§
(Såsom i regeringens proposition)

51 §
(Såsom i regeringens proposition)

Finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
52§
Enhetspriserna för undervisningsverksamhet år
1993
(l mom. såsom i regeringens proposition)
När enhetspriserna för 1993 bestäms skall
dessutom beaktats den kvalitativa och kvantitativa förändring som statsandelsuppgifterna
undergått åren 1991 och 1992 samt den förändring som kostnadsnivån undergått det sistnämnda året och motsvarande beräknade förändringar år 1993, enligt vad som stadgas i 5 §
lagen om statsandelar till kommunerna.

Vidare föreslår utskottet
att det tredje lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas utan ändringar utom att 36 a § godkänns sålydande:
36 a§

Beslut om sådan intagning eller överföring till
undervisning som avses i l mom. får inte fattas
utan överläggning med elevens vårdnadshavare.
Dessutom föreslår utskottet
att det fjärde lagförslaget skall i regeringens proposition skall godkännas utan
ändringar utom att 21 b § godkänns så/ye/ande:

Vidare föreslår utskottet
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53-55§§
(Såsom i regeringens proposition)
56§ (ny)
Beviljande och betalning av
vissa statsandelar år 1993
År 1993 beviljas och betalas statsandel enligt
39 § l mom. l punkten till huvudmannen för en
läroanstalt för de elever som har hemort i landskapet Åland. statsandelen betalas ut på det sätt
som stadgas i 40 § 2 mom.

Då detta kan ske utan oskäliga svårigheter, skall
eleven undersökas psykologiskt, ( utes/.) medicinskt eller en social utredning om eleven och
hans uppväxtmiljö göras innan beslutet fattas.
Vid behov kan flera av dessa undersökningar
göras.
(3 mom. såsom i regeringens proposition)
Det får inte bestämmas att beslut som fattas
mot vårdnadshavarens vilja skall fattas av en
tjänsteinnehavare.

21 b§
Det kalkylmässiga timantalet för gymnasiets
klubbverksamhet och för de särskilda uppgifter
som åläggs gymnasiets lärare är sammanlagt fem
timmar i veckan per huvudman och 18 timmar i
veckan per (utes/.) gymnasium samt dessutom
0,07 timme i veckan per elev som går i (utesl.)
gymnasium med undantag för elever på en
kvällslinje.
(2 mom. såsom i regeringens proposition)
att det 13:e lagförslaget skall godkännas sålydande:
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13.
Lag
om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 10 april1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 11 § 3 mom., 15 § 3 mom., 29 §
(utesl.), 32 § 2 mom. och 35 §,
av dessa lagrum 29 §sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1989 (1374/89)
samt 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91),
ändras 7 §, 13 § 3 mom., 15 §l mom., 21 §, 22 §l mom., 23 § 2 mom. samt 28, (utesl.) 39 och 40 §§,
av dessa lagrum 7 §och 22 § l mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 25 januari 1991, 21 §
sådan den lyder i lag av den 15 juni 1990 (565/90) och 40 § sådan den lyder delvis ändrad genom
nämnda lag av den 25 januari 1991, samt
fogas till lagen en ny 6 a § och ett nytt 7 a kap. som följer:
3 kap.

7 a kap.

Förvaltning

Finansiering

6a§
(Såsom i regeringens proposition)

31 a-31 d§§
(Såsom i regeringens proposition)

7§

Direktionen
statliga och privata yrkesläroanstalter skall
ha och kommunala läroanstalter kan ha en direktion som skall svara för läroanstaltens verksamhet och för utvecklingen och övervakningen
av undervisningen samt fullgöra andra uppgifter
enligt vad som stadgas i denna lag eller i en
förordning som givits med stöd av den och enligt
vad som bestäms i en instruktion.
(2-5 mom. såsom i regeringens proposition)
13, 15, 21-23 och 28 §§
(Såsom i regeringens proposition)
Vidare föreslår utskottet

att det 14:e lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas utan ändringar utom att 7 § godkänns sålydande:
Ytterligare föreslår utskottet

att det 19:e lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas utan ändringar utom att 12 § godkänns sålydande:
12 §
En kommunal musikläroanstalt kan ha en

8 kap.

Särskilda stadganden
35 §

(Utesl.)
39 och 40 §§
(Såsom i regeringens proposition)
Ikraftträdelsestadgandet
(Såsom i regeringens proposition)
7§
Eleverna får avgiftsfritt bo i läroanstaltens
elevhem (utesl. ).

direktion vars sammansättning på det sätt som
anges i detta moment avviker från kommunallagstadgandet. Till direktionen väljs en medlem
som lärarkåren inom sig har föreslagit, en medlem som den övriga personalen inom sig har
föreslagit och två medlemmar som de 15 år fyllda
eleverna inom sig har föreslagit. Elevmedlemmarna väljs för ett läsår åt gången. Vid konser-

Finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
vatorier skall elevmedlemmarna utses bland dem
som bedriver yrkesstudier. Valet av de direktionsmedlemmar som avses i detta moment kan
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överföras från kommunfullmäktige till något
annat kommunalt organ.
(2 mom. såsom i regeringens proposition)

Dessutom föreslår utskottet

5 kap.

statsunderstöd för anläggningsprojekt som
avser ungdomslokaler

att det 22:a lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas utan ändringar utom att rubriken för 5 kap. godkänns
sålydande:

24 §

Ytterligare föreslår utskottet

att det 23:e lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas utan ändringar utom att 24 § godkänns sålydande:

Dessutom föreslår utskottet

att det 26:e lagförslaget i regeringens
proposition skall godkännas utan ändringar utom att 5 § godkänns sålydande:

(2 mom. såsom i regeringens proposition)
När undervisningsministeriet beviljar ett understöd som avses i denna lags 4 kap. skall det
inhämta utlåtande om understödet från länsidrottsnämnden och statens idrottsråd

5§
Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen
Työväen Teatteri beviljas, med avvikelse från
vad som i lagen om fmansiering av undervisning
och kulturverksamhet stadgas om förläggningskommunens bärkraftklass 60 procent i statsandel för sina driftskostnader.
(2 mom. såsom i regeringens proposition)

Hänvisande till det som ovan anförts i motiveringen föreslår utskottet dessutom

att följande 28:e lagförslag, som inte
ingår i regeringens proposition, skall godkännas:

28.
Lag
om ändring av lagen om grundundervisning i konst
I enlighet med riksdagens beslut
f o g a s tilllagen den 15 maj 1992 om grundundervisning i konst (424192) en ny 5 a§ som följer:
5a§
En kommun som anordnar undervisning enligt
denna lag får statsandel för driftskostnaderna för
grundundervisning i konst på det sätt som stadgas
i lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet ( l ) .

3 220291X

Denna lag träder i kraft den

199 .
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Vidare föreslår utskottet

att hemställningsmotion nr 22111991 rd
skall förkastas.

Helsingfors den 4 juni 1992
I den avgörande behandlingen deltog ordföranden Mattila, vice ordföranden Varpasuo,
medlemmarna R. Aho, Enestam, Järvilahti,
Korva, Liikkanen, Markkula, Metsämäki, Pulli-

ainen, Saario, Ukkola, Urpilainen (delvis), Vehkaoja och Vähänäkki samt suppleanterna Muttilainen (delvis), Renlund och Röntynen.

Reservationer
I

Vi hänvisar till motiveringen till den avvikande åsikten i kulturutskottets utlåtande.
Vidare anser vi att det andra lagförslaget i
regeringens proposition strider mot utgångspunkterna för statsandelsreformen. Meningen med reformen var att ge kommunerna fria händer att
ordna sin förvaltning på det sätt de anser lämpligast. De stadganden som förpliktar kommunerna
att inrätta särskilda organ eller avdelningar till
dem står i strid med principen om att kommunerna
skall ha fria händer att ordna sin förvaltning. Vi
föreslår därför att i lagen om kommunernas undervisningsförvaltning stryks alla specialstadganden
som gäller tvåspråkiga kommuner. Vi anser att en
kommun själv kan bedöma hur dess organ skall
vara sammansatta. Vi tror också att det går att
garantera att båda språkgrupperna i tvåspråkiga
kommuner är representerade i kommunernas undervisningsförvaltning.
Vi anser att det som stadgas om biträden för
handikappade elever eller medhjälpare för
tjänsteinnehavare i det tredje lagförslaget inte
bör upphävas. I grundskolelagen bör 62 f §
lämnas orörd och 51 § bör efter vissa moderniseringar alltjämt få stå kvar.
Vidare anser vi att 7 §i det 21:a lagförslaget i
regeringens proposition borde ha godtagits i
enlighet med kulturutskottets utlåtande. Kulturutskottet motiverade den på följande sätt:
"Propositionen ger kommunerna större möjligheter att uppbära avgifter för biblioteksservice.
Enligt lagförslaget är enbart bokutlåning avgiftsfri. Bibliotekens audivisuella material spelar en
viktig roll med tanke på både den allmänna

kultur- och utbildningspolitiken och inte minst
de grupper som på grund av t.ex. handikapp och
sjukdom eller av andra orsaker inte kan tillgodogöra sig böcker eller annat tryckt material. Dessa
har även i övrigt svårigheter att skaffa sig kunskaper och information. Utskottet hänvisar också till avsnittet om biblioteksväsendet i sitt utlåtande 16.3.1992 om statsrådets redogörelse till
riksdagen om konsekvenserna av ett EG-medlemskap. Utskottet anser att bibliotekens egna
samlingar oberoende av dokumentationsformen
skall kunna användas och utlånas avgiftsfritt
och föreslår därför en ändring av 7 §." Vi
omfattar helt denna motivering.
Utöver det som sägs ovan anser vi att det 27:e
lagförslaget i regeringens proposition med förslag
till lag om ändring av 2 § lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda
institutioner leder till att över 7 000 arbetstagare
ställs utanför funktionärskollektivavtalen. Vi kan
inte omfatta detta förslag eftersom det är intimt
förknippat med lagstiftningen om arbetsavtal och
eftersom saken inte har tagits upp i sin helhet.
Därför föreslår vi att lagförslaget bör förkastas.
Med stöd av det ovan anförda föreslår vi
att lagförslagen 4-20 och 22-25 samt
28 i utskottets betänkande skall godkännas utan ändringar,
att det 27:e lagförslaget i utskottets
betänkande skall förkastas och
att lagförslagen 1-3, 21 och 26 i utskottets betänkande skall godkännas sålydande:
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l.
Lag
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
l kap.

15 §

Allmänna stadganden

Berlikning av enhetspriset för medborgarinstitut

1-5 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
2 kap.
Finansiering av driftskostnader för undervisningsverksamhet

6 och 7 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

(l mo m. såsom i utskottets betänkande)
Enhetspriset för medborgarinstitut som lir
verksamt inom två eller flera kommuner (utesl.)
beräknas utgående från bosättningsstrukturen i
kommunerna inom verksamhetsområdet viktat
med invånarantalet i kommunerna.

16-20 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

8§

3 kap.

Skalan för statsandelar för undervisningsverksamhet

Finansiering av driftskostnader för kulturverksamhet

(l och 2 mom. såsom i utskottets betänkande)
statsandelen enligt bärkraftsklassen för medborgarinstitut som lir verksamt inom två eller
flera kommuner (utesl.) bestäms i proportion till
verksamhetsområdets invånarantal. ( Utesl.)
statsandelen enligt blirkraftsklassen för annan
undervisning vid en musikläroanstalt än yrkesundervisning bestäms i proportion till invånarantalet i kommunerna inom verksamhetsområdet.
(5 mom. såsom i utskottets betänkande)

21-25 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
4 kap.
statsandel och statsunderstöd för anläggningsprojekt

26-36 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

9§

Hemkommunernas betalningsandelar

(1-3 mom. såsom i utskottets betänkande)
För kostnaderna för utbildning för en elev vars
hemkommun inte lir huvudman eller medlem av ett
kommunalförbund som lir huvudman för en yrkeslliroanstalt skall elevens hemkommun betala en
ersliftning för kapitalkostnaderna som riiknas ut
så att en kapitalkostnadsandel om JO procent
lliggs till kalkylen över betalningsandelarna.
(Nytt)

10-14 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

5 kap.
Särskilda understöd

37 och 38 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
6 kap.
Särskilda stadganden

39 §
(Såsom i utskottets betänkande)
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~§

~§

Utbetalning

Driftskostnader

(l mom. såsom i utskottets betänkande)
Elevens hemkommun skall månatligen, om

inte hemkommunen och huvudmannen avtalar
något annat, tillläroanstaltens huvudman betala
ett belopp som i de fall som avses i 39 § l mom.
l punkten motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel och i det fall som avses
i 39 § l mom. 2 punkten motsvarar hemkommunens betalningsandeL
(3 mom. såsom i utskottets betänkande)

(l mom. såsom i utskottets betänkande)
statsandelar som inte betalats ut när denna
lag träder i kraft skall betalas ut i en post inom ett
år från det år denna lag träder i kraft. ( Utesl.)
(3 m om. såsom i utskottets betänkande)
50§
(Såsom i utskottets betänkande)

51 §
llyra och hyresvärde

41-46 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

Om en läroanstalt eller en del av läroanstalten
är verksam i hyrda lokaler och huvudmannen
har fått särskild statsandel för dessa hyror på
grundval av ett hyresavtal som gällde när denna
lag trädde i kraft, skall statsandel i enlighet med
de stadganden som gällde vid ikraftträdandet
betalas för dessa hyror. (Utesl.)
(2 mom. såsom i utskottets betänkande)

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
47 och 48 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

52-56§§
(Såsom i utskottets betänkande)

2.
Lag
om kommunernas undervisningsförvaltning
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
l §
(Såsom i utskottets betänkande)

2§
Kommunen skall ha ett kollegialt organ för
förvaltningen av undervisningsverksamheten.
(2 m om. utesl.)

3 och 4 §§
(Utesl.)

3-7 §§
(Såsom 5-9§§ i utskottets betänkande)
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3.
Lag
om ändring av grundskolelagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i grundskalelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 20 § 3 mom., 21 a och 46 §§ 47 § 3 mom.
(utesl.), 58 (utesl.) och 64 §§, 78 § 4 mom., 81 § 2 mom., 88 §, 89 § 2 mom. och 92 § 2 mom.,
av dessa lagrum 20 § 3 mom. samt 21 a, ( utesl.) 58 och 64 §§sådana de lyder i lag av den 25 januari
1991 (171191), 46 §sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den lO juni 1988 (511188) ( utesl.) samt
81 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 12 juli 1985 (614/85),
ändras 12 §, 13 §l och 4 mom., 14 §, 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 18 §l, 2 och 4 mom., 29-31 §§, 35 §
3 mom., 36 § l m om., 36 a§ 2 och., 3 mom.,38 §, 42 §l mom., 43 § l mom., 47 § 2 mom., 51 och 53 § §,
56§ 6 mom., 57§, 58 a§ 3 och 4 m om., 62 a§ l, 2 och 4 mom., 62 b§, 62 d§ 2 mom., 68 §, 69 § 3 mom.,
70, 71 och 74 §§, 75 § l, 3 och 4 mom., 76 §, 77 a§ 2 mom., 78 § l och 2 mom., 78 a, 79 och 80 §§,
80 a § l mom., 83 § l och 2 mom. samt 87 §,
av dessa lagrum 12 §, 13 § l och 4 mom., 14 §, 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 18 § 2 och 4 mom., 29
och 30 §§, 35 § 3 mom., 36 §l mom., 36 a§ 2 och 3 mom., 51§, 58 a§ 3 och 4 mom., 62 b§, 69 § 3
mom., 70 och 74 §§, 75 § l, 3 och 4 mom., 76 §samt 78 § l och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag
av den 25 januari 1991, 31 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag samt lagar av den
3 februari 1984 och 8 februari 1991 (132/84 och 261191), 38 §sådan den lyder delvis ändrad genom
nämnda lagar av den 25 januari 1991 och den lO juni 1988, 47 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda
lag, 53§ sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 25 januari 1991, 57§ sådan den
lyder ändrad genom lagar av den 15 juli 1988 och den 28 juli 1989 (670/88 och 730/89), 62 a§ l, 2
och 4 mom. och 62 d§ 2 mom. sådana de lyder i lag av den 16 april 1987 (417/87), 71 §sådan den
lyder i lag av den 3 februari 1989 (104/89), 77 a§ 2 mom. och 80 a§ l mom. sådana de lyder i lag
av den 25 januari 1991 (169/91) samt 78 a och 79 §§sådana de lyder ändrade genom nämnda lag av
den 16 april 1987 och nämnda lag av den 25 januari 1991 (171191), samt
fogas tilllagen nya 31 a-31 c§§ och till 36 a§, sådan den lyder i nämnda lag av den 25 januari
1991 (171191), ett nytt 4 mom. och till 62 a§, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 april 1987, ett
nytt 5 mom. samt tilllagen en ny 78 b§ och ett nytt 10 a kap., som följer:
12-16, 18 och 29-31 c§§
(Såsom i utskottets betänkande)
5 kap.

10 a kap.
Finansiering
84 a-84 c§§
(Såsom i utskottets betänkande)

Läroplikt och rätt till skolgång
35-36 a, 38, 42, 43 och 47 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
51§ (ny)
Vid undervisningen av handikappade elever kan
skolgångsbiträden och personliga hjälpmedel vid
behov anlitas.

53, 56, 57, 58 a, 62 a, 62 b, 62 d, 68-71 74-76, 77 a, 78, 78 a, 78 b, 79, 80, 80 a och 83 §§
(Såsom i utskottets betänkande)

11 kap.

Särskilda stadganden
87 §
(Såsom i utskottets betänkande)
Ikraftträdelsestadgandet
(Såsom i utskottets betänkande)
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21.
Lag
om ändring av bibliotekslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i bibliotekslagen av den 21 mars 1986 (235/86) 3, 5, 6, 9-11 och 16-20 §§,
av dessa lagrum 11 §sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (134/90) och 17 §sådan den lyder
delvis ändrad genom den sistnämnda lagen, samt
ändras 2, 4, 7 och 8 §§, 13 § l och 3 mom. samt 14 § l och 3 mom.,
av dessa lagrum 13 § l mom. och 14 § l mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 9 februari 1990,
som följer:
2och4§§
8, 13 och 14 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
(Såsom i utskottets betänkande)
7§
För användningen av ett biblioteks egna samlingar i biblioteket och för utlåningen av dem
uppbäras ingen avgift.

Ikraftträdelsestadgandet
(Såsom i utskottets betänkande)

26.
Teater- och orkesterlag
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
l kap.

2 kap.

statsandel

statsunderstöd
6§
(Såsom i utskottets betänkande)

1--4§§
(Såsom i utskottets betänkande)

3 kap.
5§
Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen
Työväen Teatteri beviljas, med avvikelse från
vad som i lagen om fmansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgas om förläggningskommunens bärkraftsklass, 65 procent
i statsandel för sina driftskostnader.
(2 m om. såsom i utskottets betänkande)

Särskilda stadganden
7 och 8 §§
(Såsom i utskottets betänkande)
4 kap.

Ikraftträdande
9§
(Såsom i utskottets betänkande)

Helsingfors den 4 juni 1992

Karl Urpilainen
Matti Vähänäkki

Ralla Aho
Lauri Metsämäki
II

Jag omfattar de föreslagna paragrafändringarna i reservation I.
Helsingfors den 4 juni 1992

Erkki Pulliainen

Marjatta Vehkaoja
Tuulikki Ukkola
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Bilaga

RIKSDAGENS

KULTURUTSKOTI
Helsingfors
den 22 maj 1992
Utlåtande nr 2

Till Förvaltningsutskottet

Riksdagen har i enlighet med sitt beslut av den
11 februari 1992 bestämt att kulturutskottet skall
avge utlåtande till förvaltningsutskottet om regeringens proposition nr 215/1991 rd med förslag till
lagstiftning om fmansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet.
Med anledning av ärendet har utskottet
hört undervisningsministern Riitta Uosukainen,
kanslichefen Jaakko Numminen, överdirektören
Leevi Melametsä, överdirektören Irmeli Niemi,
avdelningschefen Harri Syväsalmi, biträdande
avdelningschefen Jukka Sarjala, lagstiftningsrådet Arto Sulonen, regeringsrådet Timo Lankinen
och överinspektören Matti Väisänen vid undervisningsministeriet, statssekreteraren Pekka
Tuomisto vid statsrådets kansli, konsultative
tjänstemannen Raimo Lindberg vid inrikesministeriet, kanslichefen Heikki S. von Hertzen,
avdelningschefen Kimma Leppo, avdelningschefen Markku Lehto och äldre regeringssekreteraren Pekka Järvinen vid social- och hälsovårdsministeriet, överdirektören Pekka Ojala vid finansministeriet, överdirektören K. J. Lång vid justitieministeriet, överdirektören Aslak Lindström,
förvaltningsdirektören Kari Pitkänen och planeringsdirektören Rauno Jamila vid utbildningsstyrelsen, tf. förvaltningsdirektören Heikki Halttunen och byråchefen Olavi Tapio vid museiverket, avdelningschefen Heikki Laakso vid länsstyrelsen i Kuopio län, juristsekreteraren Heikki J.
Hyvärinen vid delegationen för sameärenden,
ordföranden för Finlands svenska folkting Max
Arhippainen, sekreteraren Hannu Kareinen vid
statens ungdomsråd, biträdande stadsdirektören
Antti Viinikka, skoldirektören Lauri Turja och
skoldirektören Agneta von Essen från Helsingfors stad, biträdande stadsdirektören för kulturväsendet Ritva Markkula och planeringschefen
Leena Huuho från Vanda stad, direktören för
ungdomsväsendet Pertti Mäkelä från Lahtis
stad, skoldirektören Antti Saarinen från Kauhava stad, kommunstyrelseordföranden Klaus A.
Sahlgren och kommundirektören Erik Wester-

back från Korpa kommun, skoldirektören Hilkka Orava från Sodankylä kommun, ordföranden
för skolnämnden Antti Katekeetta från Utsjoki
kommun, biblioteksdirektören Helvi Linna vid
Uleåborgs stadsbibliotek, rektom Rista Haatanen vid Uomarinteen ala-asteen koulu i Vanda,
rektom Antero Lahtinen vid Pikkolan yläasteen
koulu i Kangasala, rektom Kalevi Heikkilä vid
Kuortaneen lukio, skolföreståndaren Asko Peuraniemi vid Rovaniemen sairaalakoulu, direktionsordföranden Kalevi Nissinen vid Rudolf
Steiner-skolan i Helsingfors, föreståndaren Anja
Hytönen vid Ruskeasuon koulu, rektom Jorma
Parkkola vid Oulun kuulovammaisten koulu,
rektom Kaija Manninen vid Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitos, rektom Eero Leminen vid
Espoon-Vantaan teknillinen oppilaitos, rektom
Pentti Niekka vid Jämsänjokilaakson ammattioppilaitos, rektom Antti Lehtonen och ekonomidirektören Jorma Kolehmainen vid Äänekosken ammattioppilaitos, rektom Lauri Fontell vid ADB-institutet, rektom Hilkka Raukola
vid Tampereen Kotitalousoppilaitos, vice verkställande direktören Pekka Alanen, biträdande
avdelningschefen Simo Juva, chefen för fritidsärenden Kari Sjöholm, ledande planeraren Urpo
Ekström och juristen Antero Jaakkola vid Finlands Stadsförbund, vice verkställande direktören Leif Engfelt, avdelningschefen Olli Kerola,
biträdande avdelningschefen Matti Rasila, utredningschefen Aino-Elina Mäkimattila,juristen
Taisto Ahvenainen och ekonomiplaneringschefen Jouko Heikkilä vid Suomen Kunnallisliitto,
direktören Berndt Långvik och sektionschefen
Margareta Nygård vid Finlands svenska kommunförbund, avdelningschefen Liisa Souri och
biträdande avdelningschefen Pentti Aho vid Läramas Fackorganisation LFO, ordföranden
Antero Penttilä vid Finlands Rektorer rf, ordföranden Tuija Koskinen och sekreteraren Erja
Väisänen vid skolkuratorer rf, ombudsmannen
Petri Pohjonen vid Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto, vice ordföranden, ekonomi-
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direktör Taisto Hyvärinen vid Ammatillisen
koulutuksen talouspäälliköt ry, utbildningschefen Usko Lahti vid Förbundet för Finlands
yrkesläroanstalter, ordföranden, rektor Pertti
Hallikainen vid Iltakoulujen Liitto IKLO ry,
generalsekreteraren Heikki Sederlöf vid Finlands Folkhögskoleförening, styrelsemedlemmen Kauno Perkiömäki vid Medborgar- och
arbetarinstitutens förbund, funktionären för avtalsärenden Timo Puumalainen vid Kunta-alan
unioni, ordföranden Lilly Rollsten vid Finlands
Svenska Lärarförbund, generalsekreteraren
Anja-Tuulikki Huovinen vid Finlands museiförbund rf, vice ordföranden Hilkka Orava och
ombudsmannen Tuula Haavisto vid Finlands
Biblioteksförening rf, ordföranden, rektor Vesa
Nikunen vid Yksityiskoulujen liitto, ordföranden, rektor Markku Aunola vid Finlands specialpedagogiska förbund rf, ordföranden Heikki
Linja och vice ordföranden Veli Leppänen vid
Kuurojen ja sokeain opettajien liitto KSOL ry,
ombudsmannen Mikael Lindholm vid Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, rehabiliteringsdirektören Markku Österholm vid Invalidförbundet rf, ekonomidirektören Vesa Kukkonen vid Lungskadeförbundet, ordföranden,
rektor Heikki Parviainen vid Kuulonhuoltoliitto
ry, ombudsmannen Liisa Kauppinen vid Dövas
Förbund, rehabiliteringsdirektören Teuvo Ruponen vid De Synskadades Centralförbund rf,
ombudsmannen Aimo Strömberg vid Finlands
CP-Förbund rf, förvaltningsdirektören Risto
Ruohonen vid Helsingfors stadsteater samtidigt
som representant för statens kommission för
danskonst, teaterdirektören Jussi Helminen vid
Tampereen Työväen Teatteri, direktören Georg
Dolivo vid Svenska Teatern i Helsingfors, teaterdirektören Anneli Mäkelä och ekonomi- och
förvaltningschefen Christian Blom vid skolteatern, direktören Tytti Oittinen vid Esbo Teater,
skådespelaren Anne Nielsen och teatersekreteraren Paula Huovinen vid Teatteri Kehä III, teaterdirektören Otso Kautto vid Teatteri Pieni
Suomi, ombudsmannen Simo Konsala vid Finlands Teaterförbund rf, ombudsmannen Riitta
Seppälä vid Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto, ordföranden Raimo Vikström vid Finlands musikerförbund, vice ordföranden Timo
Veijola och ombudsmannen Aimo Ritaluoto vid
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, ordföranden Kaarlo Vihinen vid Finlands musiklärarförbund rf, ombudsmannen Alarik Repo vid
Suomen Sinfoniaorkesterit ry, intendentenEeva
Ilmarila vid Vantaan orkesteri - Vanda orkester rf, rektom Jukka Kuha vid Helsingfors

konservatorium, ombudsmannen, rektor Eero
Mäkinen vid Handelsläroverkens Förbund, generalsekreteraren Pekka Väänänen vid Suomen
nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestö SNT, ordföranden för Finlands olympiska kommitte
Tapani Ilkka, generalsekreteraren Raimo Railo
vid Arbetamas Idrottsförbund AlF, generalsekreteraren Mauri Oksanen vid Finlands Riksidrottsförbund FRIF, organisationernas utbildningssekreterare Ari Näätsaari vid Finlands Y rkesstuderandes Centralförbund SAKKI rf och
vice ordföranden Antero Eerola vid Förbundet
för Gymnasisterna i Finland rf.
Kulturutskottet har behandlat ärendet och
anför vördsamt följande såsom sitt utlåtande.
Regeringens proposition

I propositionen föreslås att statsandelssystemet för kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet skall revideras. I propositionen
ingår ett förslag till lag om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet och förslag till ändringar i annan lagstiftning som detta
ger anledning till. Vidare föreslås att stadganden
som innebär villkor för att få statsandel skall
strykas i lagstiftningen. Regleringen av kommunernas verksamhet och ekonomi föreslås bli
avvecklad även i övrigt.
Inom undervisningen gäller reformen finansieringen av grundskolorna, gymnasierna, kvällsgymnasierna, yrkesläroanstaltema, medborgarinstituten, musikläroanstalterna och grundundervisningen i konst. Inom kultursektorn påverkar reformen finansieringen av de allmänna
biblioteken, kommunernas kulturverksamhet,
idrottsverksamheten och ungdomsarbetet samt
museerna, teatrarna och orkestrarna. De nya
stadgandena föreslås bli tillämpade också på
sådana privata läroanstalter och kulturinstitutioner som omfattas av lagstiftningen. I propositionen ingår förslag till en ny lag om kommunernas undervisningsförvaltning, en· lag om gemensamma lärare, en lag om medborgarinstitut,
en lag om kommunernas kulturverksamhet, en
museilag och en lag om teatrar och orkestrar.
Dessutom har propositionen samband med ett
förslag till lag om grundundervisning i konst.
Regeringens proposition om denna (RP 2111
1991 rd) har behandlats separat i riksdagen.
Propositionen utgör ett led i den allmänna
reformen av kommunernas statsandelar. Reformen omfattar också en proposition med förslag
till lag om statsandelar till kommunerna och
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lagstiftning som har samband med den samt en
proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om planering av och statsandel för
social- och hälsovården. Dessa propositioner har
avlåtits separat till riksdagen.
Den föreslagna lagen om fmansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet är en allmän lag om finansieringen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och den
skall till centrala delar ersätta de stadganden
om fmansieringen som för närvarande fmns
spridda i olika lagar. I lagen stadgas om
statsandelar för driftskostnader och anläggningsprojekt samt om kommunernas betalningsandelar av driftskostnaderna. statsandelama skall bestämmas på kalkylerade grunder. statsandelama för driftskostnader skall
bestämmas på grundval av nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning - elevantal, antal undervisningstimmar, invånarunderlaget i kommunerna och inrättningarnas årsverken - och de belopp som fastställs för
dem. statsandelama för anläggningsprojekt
bestäms på grund av ett projekts på förhand
fastställda omfattning och lokalbestämda enhetskostnader, eller de beräknade totalkostnaderna för ett projekt. De kalkylerade enhetspriserna för undervisningen graderas enligt
timresursen, befolkningstätheten i kommunen,
skolnätets struktur och språkförhållandena.
Bibliotekens enhetspriser skall graderas enligt
befolkningstätheten i kommunen. statsandelen
betalas till kommunen som en klumpsumma.
Ändamålet för statsandelen för driftskostnaderna skall inte begränsas. statsandelen för en
privat institution betalas till huvudmannen.
Genom reformen avregleras förvaltningen
och funktionerna inom undervisnings- och kulturverksamheten i betydande grad. Avregleringen gäller framför allt stadganden som inte är
förenliga med det nya fmansieringssystemet i
strukturellt hänseende. Vidare avregleras funktioner som måste bantas ned för att kommuner
och privata institutioner skall kunna bedriva en
ekonomisk och effektiv verksamhet.
statsandelen för undervisningsväsendet blir
beroende på kommunens bärkraftsklass 45---60
procent av det kalkylerade belopp som läggs till
grund för statsandelen. statsandelen för kulturverksamheten föreslås vara 25-40 procent.
statsandelen för kommuner i bärkraftsklasserna
1-5 skall vara lika stor, dvs. 60 procent inom
undervisningen och 40 procent inom kultursektom. De ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna skall i bärkraftsklasserna 6-1 Ojämnas
4 220291X
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ut i större utsträckning än för närvarande och i
bärkraftsklasserna 1-5 helt genom de allmänna
statsandelama.
Beräknat enligt kostnaderna 1989 kommer
statsandelama för undervisnings- och kulturverksamheten på grund av justeringarna i statsandelsskalan att minska med ca l 565 miljoner
mark, dvs. lika mycket som den summa av den
statliga fmansieringen som lyfts över från fmansieringen av undervisnings- och kulturverksamheten för att komplettera kommunernas skatteintäkter och till allmänna statsandelar. Till följd
av justeringarna i finansieringsskalan kommer
kommunernas ersättningar för elever i statliga
läroanstalter dessutom att öka med ca 275 miljoner mark. Fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna inom undervisningsoch kulturverksamheten kommer således att
förskjutas med ca l 840 miljoner mark.
statsandelsskalan för anläggningsprojekt
kommer att ligga mellan 25-70 procent beroende på kommunernas bärkraftsklass. Den föreslås bli tillämpad på statsandelama för
grundskolornas, gymnasiernas, kvällsgymnasiernas, yrkesläroanstaltemas, medborgarinstitutens, musikläroanstalternas och bibliotekens
anläggningskostnader. För anläggningsprojekt
som har samband med kulturverksamhet,
idrottsverksamhet och ungdomsarbete samt
museer, teatrar och orkestrar kan statsunderstöd
beviljas enligt prövning.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
samtidigt med lagarna i propositionerna om en
lag om statsandelar till kommunerna och lagstiftning som har samband med den och om
revidering av lagstiftningen om planering av och
statsandel för social- och hälsovården, dvs. den l
januari 1993.
Utskottets ställningstaganden
Allmän motivering

Det gällande statsandelssystemet är invecklat
och besvärligt att tolka. Det bestämmer allt i
minsta detalj och har därigenom orsakat överlappningar på flera förvaltningsnivåer. Systemet
har inte heller sporrat kommunerna att se över
sin ekonomi, vilket återspeglas i utvecklingen av
kommunernas utgifter. Det centrala målet med
reformen är att förenkla och samordna systemet
samt att stärka det kommunala självstyret och
understryka kommunernas kostnadsansvar. Av
dessa orsaker fmner utskottet reformen nöd-
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väudig och brådskande också när det gäller
undervisnings- och kulturväsendet
De föreslagna lagarna avser att förbättra
kommunernas ekonomi, höja effektiviteten
och ge kommunerna större handlingsfrihet.
De föreslagna stadgandena om statsandel för
och planering av undervisnings- och kulturväsendet samt avregleringen och uppluckringen
av administrativa normer i speciallagarna verkar i samma riktning. Kulturutskottet omfattar det som sägs i propositionens motivering
om att syftet med statsandelsreformen är att
få bättre kontroll över utgiftsutvecklingen
också i framtiden och att kunna evaluera den
noggrannare. Samtidigt vill utskottet understryka kommunernas ansvar för att tillhandahålla undervisnings- och kulturservice samt
för att skapa förutsättningar för att höja undervisningens nivå, göra utbildningen bättre
tillgänglig och utveckla kulturservicen. Utskottet fmner det viktigt att reformen av finansieringen av undervisnings- och kulturverksamheten inte medför några förändringar
i själva verksamheten utan att kommunerna
får större möjligheter att bedriva en ekonomisk
och effektiv verksamhet med hänsyn till sina
varierande behov, omständigheter och särdrag.
Utskottet ser det som en positiv sak att
kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna bibehålls oförändrad för de uppgifter
som berörs av reformen, medräknat kommunernas allmänna statsandelar och fmansieringsunderstöd. Inom undervisningen och biblioteksväsendet, med undantag för grundundervisningen i konst, skall kostnaderna fördelas enligt
gammal modell med beaktande av enhetspriser
som skall justeras med fyra års mellanrum utgående från de verkliga kostnaderna. Inom den
övriga kulturverksamheten beror utvecklingen i
kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna dels på hur utgifterna för funktionerna
och inrättningarna utvecklas i kommunerna,
dels på de statsandelsgrunder som fastställs i
statsbudgeten. Utskottet fmner det positivt att
beredningen utgår från att de förändrade finansieringsgrunderna inte får leda till ett glesare
skol- och läroanstaltsnät.
Reformen avser att öka undervisnings- och
kulturförvaltningens effektivitet och att göra den
flexiblare. Detta mål har eftersträvats redan
tidigare speciellt inom den allmänbildande utbildningen genom avreglering av grundskolan
och gymnasiet. När det gäller yrkesutbildningen
utfaster sig regeringen i den allmänna motiveringen att avreglera yrkesläroanstalterna i vä-
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sentlig grad. Utskottet anser det vara viktigt att
riksdagen så snart som möjligt får en proposition
med förslag till ändring av lagstiftningen om
yrkesläroanstalter för att beslutsbefogenheter
skall kunna delegeras till huvudmännen för läroanstaltema och befogenhetsrelationerna mellan
de statliga myndigheterna omorganiseras. Utskottet anser att det i detta sammanhang bör
utredas bl.a. vem som bär ansvar för den kvantitativa regleringen och samordningen av yrkesutbildningen.
Enligt propositionens motivering har statsandelsreformen beretts med utgångspunkt i att den
skall stödja insatserna för att bibehålla och
utveckla en förstklassig service inom kultur- och
fritidssektorn i hela landet. Utskottet uppmärksammar att regeringen i sin proposition inte
behandlar kulturväsendet, idrottsväsendet och
ungdomsarbetet på samma sätt som utbildningen vad statsandelama beträffar i och med att den
årligen i samband med statsbudgeten fastställer
enhetspriserna för statsandelama för dessa
funktioner utan att beakta de faktiska kostnader
som de ger upphov till i kommunerna. Enligt
utskottets mening är det viktigt att kommunerna
alltjämt värnar och utvecklar kultur- och fritidsservicen.
I propositionens allmänna motivering konstateras att undervisningsministeriet särskilt utreder om statsandelsgrunderna i fråga om grundskolan bör ändras så att statsandelen bestäms
på grund av antalet kommuninvånare i grundskolepliktig ålder i stället för på grund av
elevantalet. Utskottet påpekar att elevantalet
i de svenska skoloma ofta skiljer sig avsevärt
från antalet barn som registreras som svenskspråkiga.
Utskottet anser att strävan att uppnå kulturell
autonomi utgör en bärande princip i den internationella minoritetsdebatten. Därför är utskottet helt för att minoriteterna i Finland arbetar för att uppnå kulturell autonomi och att
det därför krävs insatser för att främja bl.a.
undervisningen i samiska. Det är enligt utskottets mening viktigt att principen om kulturell
autonomi bibehålls i utbildningen.
Kulturutskottet anser att verkställigheten av
statsandelsreformen i praktiken är förknippad
med vissa osäkerhetsmoment. Trots att kommunerna befmner sig i en trängd ekonomisk situation nu när det nya statsandelssystemet skall
införas är det dock enligt utskottets mening
nödvändigt att vi inte prutar på utbildningens
nivå i Finland. Enligt 3 §l room. i den gällande
grundskolelagen skall den fostran och undervis-
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ning som meddelas i grundskolan anordnas med
beaktande av elevernas ålder och förutsättningar. Utskottet anser denna förpliktelse vara viktig
också när utbildningen ordnas i praktiken.
Därför
förutsätter kulturutskottet att regeringen ser till att verkställigheten av statsandelsreformen inom undervisnings- och
kultursektorn följs upp och att det for
undervisningsväsendets vidkommande i
det sammanhanget utreds bl.a.
- om utbildningen i kommunerna
ordnas så att nivån inte sjunker och att
undervisningen i skoloma alltjämt utvecklas i överensstämmelse med elevernas behov och forutsättningar,
-om utbildningen för handikappade
kan säkerställas i kommunerna så att
undervisningen motsvarar det som stadgas i 3 § grundskolelagen,
- om specialundervisning kan garanteras dem som i övrigt behöver sådan
undervisning,
- om elevhandledningen kan tryggas
så att eleverna får behövlig handledning
vid ämnesvalet i och med att valmöjligbetema ökar och elevhandledningen därigenom blir allt viktigare,
- om skolgångsbiträden kan garanteras alla skolelever som behöver dem,
- om medhjälpare kan garanteras
alla gravt handikappade lärare som behöver dem,
- om specialgymnasierna kan garanteras en adekvat timresurs,
- om sjuka elever kan garanteras
möjlighet att få utbildning under sjukhusvistelse på lämpligt sätt,
- om skolskjutsar och behövlig elevhemsverksamhet kan ordnas så att
eleverna har lika möjligheter att gå i
skola,
- om enhetspriset för yrkesläroanstalter bildas rättvist med tanke på alla
typer av läroanstalter,
- hur kostnadsfördelningen mellan
kommunerna utvecklas när det gäller
investeringar i yrkesläroanstalter,
- om statsandelen för ämnesstuderande vid kvällsgymnasierna är tillräckligt stor for att inte äventyra läroanstaltemas möjligheter att anordna undervisning,
- om fängelseskolomas verksamhetsbetingelser kan garanteras och
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- om medborgarinstitutens verksamhetsbetingelser kan tryggas.
I uppföljningen av kulturväsendet
gäller det bl.a. att utreda
- om kommunerna ordnar servicen
inom kulturväsendet, ungdomsarbetet
och idrottsväsendet så att medborgama
kan erbjudas varierade fritidsaktiviteter,
-om det genom behovsprövade understöd går att trygga verksamhetsbetingelserna för barn- och ungdomsteatrar,
- om det genom behovsprövade understöd går att trygga verksamhetsbetingelserna för teatrar och orkestrar som
inte omfattas av lagstadgad statsandelregionorkestrar medräknade - och deras möjligheter att utveckla sin verksamhet, föranstalta fOrsök och starta olika
slags projekt samt
- om ungdoms- och idrottsorganisationernas verksamhetsbetingelser kan säkerställas.
Utskottet förutsätter att regeringen
kommer med en redogörelse till riksdagen for hur reformen har utfallit i praktiken tre år efter det att den inleddes.
Kulturutskottet påpekar att fmansieringsreformen inom undervisnings- och kulturväsendet bör sättas i samband med den allmänna
statsandelsreformen i kommunerna. Utskottet
anser i själva verket att reformen till vissa delar kan ge upphov till olägenheter som det
inte går att eliminera inom ramen för lagstiftningen om undervisnings- och kulturväsendet
utan att det bryter mot reformens allmänna
principer. Som exempel kan nämnas kravet
på att särförhållandena i skärgården måste
beaktas for att elevernas skolgång skall kunna
säkerställas. Kulturutskottet uppmärksamgör
forvaltningsutskottet på att eventuella olägenheter av detta slag bör åtgärdas med hjälp av
allmän statsandel, komplettering av skatteinkomster och behovsprövat understöd som det
skall stadgas om i den allmänna statsandelslagen.
Kulturutskottet understryker att utbildning
och bildning i allmänhet är en viktig nationell
resurs. Utskottet anför att inbesparingarna inom
undervisningssektorn motarbetar de enhälligt
antagna målen for utvecklingen av utbildningssektorn. Därför anser utskottet det viktigt att
utbildningens nivå garanteras och själva undervisningen utvecklas när kommunerna verkställer
de nödvändiga sparåtgärderna.
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Detaljmotivering

l. Lag om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet

7 §. Paragrafen stadgar om den kalkylerade
statsandelsgrunden. Regeringen föreslår att statsandelen för undervisningsväsendet skall bestämmas separat enligt enhetspriset för undervisningen
i grundskolan, gymnasiet och yrkesläroanstalter
samt enligt enhetspriset för skolskjuts och inkvartering. På grundval av erhållen utredning
föreslår utskottet att statsandelen enligt enhetspriserna för undervisningen i grundskolan, gymnasiet och yrkesläroanstalter samt enligt enhetspriserna för skolskjuts och inkvartering slås ihop.
Tack vare detta kan utgifterna för skolskjuts och
inkvartering behandlas på lika grunder både när
statsandel beviljas och när betalningsandelen för
hemkommunen bestäms. Ändringen bidrar till att
förenkla statsandelsförvaltningen. På grund av det
ovan stående föreslår utskottet också en strukturell
ändring av paragrafen.
8 och 9 § §. Med anledning av det som sägs om
7 § ovan föreslår utskottet att 8 § 5 room. och 9 §
l och 2 room. ändras.
21 §. Enligt propositionen är det undervisningsministeriet som bestämmer om antalet
årsverken vid museer, teatrar och orkestrar.
Utskottet påpekar att årsverke är ett kalkylmässigt begrepp som inte juridiskt sett är bundet
vid hur många heltidsanställda statsandelstagaren har. Således kan undervisningsministeriet
enligt kulturutskottets åsikt anvisa årsverken
med hänsyn till exempelvis hur stora arbetsinsatser som behövs inom enskilda projekt.
26 §. Enligt propositionen fastställer statsrådet en undre gräns för anläggningsprojekt Enligt utskottet är det ändamålsenligt att de undre
gränserna för statsandel för anläggningskostnader bestäms sektorvis. Projekten kan ha mycket
stor eller mycket liten omfattning beroende på
förvaltningsgren. Enligt vad utskottet har erfarit
uppgår kostnaderna för idrottsplatsprojekten i
50 procent av fallen till mindre än två miljoner
mark och det är då främst fråga om motionsidrott och lokal idrottsverksamhet Utskottet
anser att defmitionen av ett anläggningsprojekt
inte får försämra möjligheterna att genomföra
mindre projekt. Därför måste den av statsrådet
fastställda undre gränsen för kostnaderna för ett
anläggningsprojekt bestämmas enligt förvaltningsgren och uppgift.
49 § Utskottet föreslår en ändring av 2 room.

sominnebär att små och ekonomiskt sett obetydliga
obetalda statsandelar inte skall betalas ut. Härige.. nom undgås .~kså problemet med att betala ut dem
··i flera rater. Oetuwnndrarvidare att kostnader som
.. inte faller under & på förhand fastställda statsandelsgrunderna tas med bland de statsandelsberättigade utgifterna. Exempel på sådana statsandelsgrunder är förhandsbesked enligt 14 § lagen om
statsandelar och -understöd åt kommuner och
kommunalförbund samt de av statsrådet fastställda driftsutgifterna per elev enligt 4 § 3 room.
lagen om statsandelar och statsunderstöd till
grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek.
Utskottet föreslår en ändring av 3 room. i
enlighet med den temporära nedskämingen av
statsandelar för driftskostnader. Avsikten är att
nedskämingen skall tas med i sin ursprungliga
form också i det nya systemet. Enligt vad utskottet
har erfarit har biblioteken, privata gymnasier och
kvällsgymnasier av misstag fallit bort vid beredningen av den nya lagen. Utskottet fmner dessa
nedskärningar nödvändiga och föreslår därför en
ändring av 3 room.
50 §. I 3 room. hänvisas till paragrafer i lagen
om ändring och temporär ändring av lagen om
statsandelar och statsunderstöd till grundskolor,
gymnasier och allmänna bibliotek som avser
driftskostnader och inte anläggningskostnader
såsom 50 §. Utskottet föreslår därför att hänvisningsstadgandet ändras.
52 §. I 2 room. hänvisar propositionen felaktigt till 6 § lagen om statsandelar till kommunerna i stället för till 5 §. Utskottet föreslår
därför en ändring i 2 room.
56 §. (ny) I lagförslagets 39 § föreslås att
statsandel för driftskostnader för grundskolor
och skolor som ersätter grundskolan samt för
gymnasier, kvällsgymnasier och yrkesläroanstalter med en kommun eller ett kommunalförbund
som huvudman skall beviljas elevernas hemkommuner. Enligt vad l,ltskottet har erfarit måste
självstyrelselagen för:Åland ändras för att denna
princip skall kunna ~llämpas på åländska elever
som går i skola på fastlandet.
På Åland bereds för närvarande en samordning
av lagstiftningen om fmansiering av undervisningsväsendet med det nya statsandelssystemet Avsikten är att den nya lagstiftningen om Åland skall
träda i kraft vid ingången av 1994. Därför bör
beviljande av statsandel enligt 39 § och utbetalning
enligt 40 § till denna del verkställas genom specialarrangemang under 1993. Kulturutskottet föreslår
därför att statsandelen för åländska elever med
avvikelse från huvudregeln 1993 betalas tillläroan-
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staltens huvudmän i det fall då statsandelen annars
hade betalts till hemkommunen. En ny 56 § bör
således fogas tilllagen om fmansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

2. Lag om kommunernas undervisningsförvaltning
Utskottet finner det positivt att tvåspråkiga
kommuner skall ha ett kollegialt organ eller en
avdelning för förvaltningen av vardera språkgruppens undervisningsväsende. Vidare anser utskottet
det vara viktigt att det krävs att den föredragningsansvarige tjänstemannen skall behärska respektive
språk fullständigt samt att han är insatt i de
aktuella frågorna.

3. Lag om ändring av grundskolelagen
36 a §. Enligt propositionen skall eleven undersökas psykologiskt och vid behov även
medicinskt samt en social utredning om honom
göras innan beslut om intagning eller överföring
till specialklass fattas. Utskottet menar att omständigheterna som föranleder en överföring
varierar från fall till fall. Utskottet föreslår
därför att eleverna alltid skall få genomgå en av
de tre undersökningarna och vid behov två eller
alla tre undersökningar, när detta kan genomföras utan alltför stora svårigheter.
Enligt 4 mom. får det inte bestämmas att
beslut enligt denna paragraf skall fattas av en
tjänsteinnehavare. Utskottet finner det ändamålsenligt att en tjänsteinnehavare kan fatta det
slutgiltiga beslutet om det är fråga om en lösning
som accepteras av alla parter. Den äventyrar inte
elevernas rättsskydd och dessutom är den flexibel. Utskottet föreslår därför en ändring av 4
mom.

4. Lag om ändring av gymnasielagen
21 b §. I l mom. förekommer termen dags gymnasium. Lagstiftningen känner inte till denna term
och utskottet föreslår därför att den ändras.

13. Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
7 §. Enligt paragrafen skall statliga och privata yrkesläroanstalter fortfarande ha en direktion.
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Frågan om en direktion skall tillsättas i en
kommunalläroanstalt eller inte är beroende av
huvudmannens prövning. Eftersom det i paragrafens 3 mom. talas om direktionen för en
kommunal läroanstalt bör det enligt kulturutskottets åsikt för tydlighetens skull konstateras i
paragrafens l m om. att en kommunalläroanstalt
kan ha en direktion. Utskottet föreslår ett tillägg
om detta i 7 § l mom.
35 §. Regeringen föreslår att begreppet tillfällig yrkesutbildning skall frångås i paragrafen. Där föreslås möjlighet att göra avvikelse
från lagen om yrkesläroanstalter och den förordning som givits med stöd av den vad yrkesinriktad vuxenutbildning beträffar. Lagen
om yrkesläroanstalter är emellertid uppbyggd
så att den gäller yrkesutbildning för både
unga och vuxna, om det inte uttryckligen
stadgas annat, vilket fallet är i till exempel 19
§ om utbildningens längd och 20 § om läroplanerna. I den form 35 § har i propositionen
innebär den en allmän fullmakt att göra avvikelser från det som stadgas i lagen om yrkesläroanstalter i fråga om yrkesinriktad vuxenutbildning. Kulturutskottet föreslår därför att
35 § helt upphävs.

14. Lag om ändring av lagen om studiesociala
förmåner f'ör yrkesläroanstalternas elever
7 §. Regeringen föreslår att utbildningsstyrelsens rätt att godkänna de elevhem där eleverna
får bo avgiftsfritt stryks i paragrafen. Enligt
förslaget får eleverna bo avgiftsfritt i elevhem
som ägs av läroanstaltens huvudman. Elevhem
kan emellertid vara antingen ägda eller upphyrda av läroanstaltens huvudman. Utskottet anser
att både elevhem som ägs av huvudmannen och
elevhem som hyrs av denne bör bemötas lika i
fråga om avgiftsfriheten. För den skull föreslår
utskottet att 7 § ändras så att eleverna får bo
avgiftsfritt i läroanstaltens elevhem i samtliga
fall.

19. Lag om ändring av lagen om musikläroanstalter med statsandel
12 §. Kriterierna för val av elevmedlemmar i
direktionen avviker från praxis vid andra läroanstalter. Utskottet finner det ändamålsenligt att
elevmedlemmarna också vid musikläroanstalter
utses för ett läsår i sänder. Utskottet föreslår
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därför en ändring av l mom. Vidare föreslår
utskottet vissa språkliga preciseringar i samma
moment.

21. Lag om ändring av bibliotekslagen

7 §. Propositionen ger kommunerna större
möjligheter att uppbära avgifter för biblioteksservice. Enligt lagförslaget är enbart bokutlåning
avgiftsfri. Bibliotekens audivisuella material spelar en viktig roll med tanke på både den allmänna kultur- och utbildningspolitiken och inte
minst för de grupper som på grund av t.ex.
handikapp och sjukdom eller av andra orsaker
inte kan tillgodogöra sig böcker eller annat
tryckt material. Dessa har även i övrigt svårigheter att skaffa sig kunskaper och information.
Utskottet hänvisar också till avsnittet om biblioteksväsendet i sitt utlåtande 16.3.1992 om statsrådets redogörelse till riksdagen om konsekvenserna av ett EG-medlemskap. Utskottet anser att
bibliotekens egna samlingar oberoende av dokumentationsformen skall kunna användas och
utlånas avgiftsfritt och föreslår därför en ändring
av 7 §.

22. Lag om ändring av lagen om ungdomsarbete

Rubriken för 5 kap. I propositionen föreslås
att rubriken för 5 kap. skall ändras. Kapitlet
gäller statsunderstöd och inte statsandelar.
Utskottet föreslår därför en ändring i rubriken.
Reformen innebär att kommunerna inte
längre kommer att få statsandel för sin egen
verksamhet eller för bidrag till organisationer.
Samtidigt har utvecklingen i praktiken gått
därhän att kommunerna fått större statsandelar
inom just dessa sektorer. I det rådande dåliga
läget inom statsekonomin är det sannolikt att
anslagen inte kan höjas i samma grad inom hela
denna sektor. Utskottet menar att detta kan
leda till sämre betingelser för ungdomsverksamheten utanför den kommunala sektorn,
särskilt när det gäller ungdoms- och idrottsorganisationer.
Vidare anser kulturutskottet att tippningsvinstmedlen till stöd för idrott och fysisk
fostran samt till ungdomsverksamhet och ungdomsarbete procentuellt sett inte får minska.
Utskottet anser det vara skäl att överväga om
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den andel av tippningsvinstmedlen som går till
ungdomsväsendet kunde specificeras närmare, t.ex. så att den sammantagna procentuella
andelen vinstmedel för ungdoms- och idrottsverksamhet slås fast i tippningsförordningen.
På grundval av det ovan stående fmner kulturutskottet det viktigt att reformen inte försämrar verksamhetsbetingelserna för frivillig medborgarverksamhet
Kommunernas ungdomsväsende har spelat en
viktig roll i att skapa förutsättningar för ungdomsarbete och utveckla verksamhetsformerna.
Det är viktigt att ungdomar får bättre möjligheter till fritidsaktiviteter och förutsättningar för
att utveckla frivillig medborgarverksamhet
Ungdomsarbetets olika verksamhetsformer bör
fortfarande kunna utnyttjas. sakkunskapen
måste även i fortsättningen kunna tas till vara till
fullo, i all synnerhet som ungdomsfrågor i allt
högre grad kräver samarbete mellan ett flertal
instanser.

23. Lag om ändring av idrottslagen
24 §. En1igt 3 mom. måste statsbidragsmyndigheten innan den beslutar om understöd enligt
4 kap. i denna lag inhämta utlåtande från länsidrottsnämnden och statens idrottsråd. Med stöd
av 41 §lagen om finansiering av undervisningsoch kulturverksamhet är det meningen att stadga
genom förordning att länsidrottsnämnden kan
vara statsbidragsmyndighet i vissa ärenden som
gäller bidrag enligt 3 mom. Utskottet föreslår
därför att passusen om att länsidrottsnämnden
kan vara statsbidragsmyndighet stryks. Vidare
föreslår utskottet att länsidrottsnämnden inte
skall behöva inhämta utlåtande i bidragsfrågor
från statens idrottsråd.

26. Teater- och orkesterlag

5 §. En1igt l mom. beviljas Svenska Teatern
och Tampereen Työväen Teatteri, med avvikelse
från vad som stadgas om förläggningskommunens bärkraftsklass, 50 % i statsandel för sina
driftskostnader. staten har genom avtal förbundit sig att stå för en del av Tampereen Työväen
Teatteris driftskostnader genom statsbidrag på
45 procent. I och med statsandelsreformen ändras beräkningsgrunden dock så att statsandelen
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för Tampereen Työväen Teatteri enligt utskottets uträkningar minskar med nästan 3,3 miljoner mark till följd av förslaget om att teatern
skall få 50 procent i statsandel för sina driftskostnader. Också Svenska Teaterns ekonomiska situation är svår. Utskottet anför att båda teatrarna spelar en viktig roll för vår kultur och att de
är högklassiga teaterinstitutioner med långa
traditioner. Utskottet föreslår att statsandelsprocenten för Tampereen Työväen Teatteri och
Svenska Teatern skall höjas till 60 för att trygga
teatrarnas verksamhet. Utskottet föreslår vidare
att Svenska Teaterns officiella namn, Svenska
Teatern i Helsingfors, används i paragrafen.
Ändringen påverkar inte den svenskspråkiga
texten.

28. Lag om ändring av lagen om grundundervisning i konst (ny)
Enligt 3 § i det första lagförslaget gäller lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bland annat statsandel enligt lagen
om grundundervisning i konst. Enligt 7 § beräknas statsandelen för grundundervisning i
konst på det markbelopp som fås när kommunens invånarantal multipliceras med det enhetspris som har fastställts för grundundervisning i
konst. statsandelen bestäms enligt statsandelstabellen för kulturväsendet i 22 § i samma lag.
Lagen om grundundervisning i konst har
behandlats i riksdagen på grundval av en särskild proposition (RP 21111991 rd). Lagen stadfästes den 15 maj 1992 och träder i kraft den l
juni 1992. För att finansieringssystemet enligt
lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet också skall gälla grundundervisning i konst måste lagen om grundundervisning i konst kompletteras med ett hänvisningsstadgande. Därför föreslår kulturutskottet att till
lagen om grundundervisning i konst fogas en ny
5 a§.
På grundval av det ovan stående föreslår
kulturutskottet vördsamt
att lagförslagen 2, 5-12, 15-18, 20,
24, 25 och 27 skall godkännas utan ändringar och
att 7-9, 49, 50 och 52 § § i det första
lagförslaget skall godkännas sålydande
samt att en ny 56 § godkänns enligt
följande:
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7§
Kalkylerad statsandelsgrund

statsandelen för en kommuns undervisningsverksamhet beräknas på det belopp som erhålls
genom sammanräkning av beloppen per läroanstaltsform som räknas ut enligt 2-7 mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till en grundskola räknas ut så att antalet
elever i grundskolan och skolor som ersätter
grundskolan i den kommun som är huvudman för
skolorna multiplicerat med det enhetspris per elev
som bestämts för den kommun som är huvudman
för skolorna läggs till antalet elever i grundskolan
och skolor som ersätter grundskolan som skall
skjutsas och inkvarteras multiplicerat med det
enhetspris för skolskjuts och inkvartering som har
bestämts för den kommun som är huvudman,
varefter beloppet divideras med det totala antalet
elever i grundskolan och skolor som ersätter
grundskolan i den kommun som är huvudman för
skolorna. Det sålunda uträknade beloppet multipliceras med antalet elever i grundskolan och
skolor som ersätter grundskolan som har hemort i
den kommun som avses i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till ett gymnasium räknas ut så att antalet
elever i gymnasiet i den kommun som är huvudman
för gymnasiet multiplicerat med det enhetspris per
elev som bestämts för den kommun som är huvudman för gymnasiet läggs till antalet elever som
skall skjutsas och inkvarteras multiplicerat med
det enhetspris för skolskjuts och inkvartering som
bestämts för den kommun som är huvudman för
gymnasiet, varefter beloppet divideras med det
totala antalet elever i gymnasiet i kommunen. Det
sålunda erhållna beloppet multipliceras med antalet elever som har hemort i den kommun som avses
i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till kvällsgymnasier och gymnasiers kvällslinjer räknas ut så att det enhetspris per elev som
bestämts för kvällsgymnasier och gymnasiers
kvällslinjer i den kommun som är huvudman för
dem multipliceras med antalet elever i kvällsgymnasier och gymnasiers kvällslinjer som har hemort
i den kommun som avses i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till yrkesläroanstalter räknas ut så att antalet
elever vid yrkesläroanstalter i den kommun eller
det kommunalförbund som är huvudman för dem
multiplicerat med det enhetspris per elev som
bestämts för en yrkesläroanstalt i kommunen eller
kommunalförbundet särskilt läggs till antalet elev-
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er som skall skjutsas och inkvarteras multiplicerat
med de enhetspriser som särskilt bestämts för
läroanstaltsformen för skolskjuts och inkvartering, varefter markbeloppet divideras med det totala antalet elever i de läroanstalter vars huvudman kommunen eller kommunalförbundet är. Det
sålunda uträknade markbeloppet multipliceras
med antalet elever som har hemort i den kommun
som avses i l mom.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till ett medborgarinstitut räknas ut så att enhetspriset per undervisningstimme multipliceras
med det antal undervisningstimmar som fastställts
som beräkningsgrund för statsandelen till ett
medborgarinstitut vars huvudman kommunen är.
Det belopp som ligger till grund för statsandelen till en musikläroanstalt räknas ut så att enhetspriset per undervisningstimme multipliceras
med det antal undervisningstimmar somfastställts
som beräkningsgrund för statsandelen till den
musikläroanstalt vars huvudman kommunen är.
Om en privat sammanslutning eller stiftelse är
huvudman för en läroanstalt, bestäms huvudmannens statsandel enligt det belopp som fås när antalet elever i de läroanstalter som sammanslutningen eller stiftelsen är huvudman för multipliceras med det belopp per elev som räknats ut enligt
3 och 5 mom. i tillämpliga delar eller med enhetspriset enligt 4 mom., eller när det antal
undervisningstimmar som fastställts för huvudmannen som beräkningsgrund för statsandelen
multipliceras med enhetspriset per undervisningstimme enligt 6 och 7 mom. statsandelen för
musikläroanstalter som ett kommunalförbund är
huvudman för bestäms på det sätt som stadgas i
detta moment.
(9 mom. såsom 3 mom. i regeringens proposition)

8§
Skalan för statsandelar för undervisningsverksamhet
(1--4 mom. såsom i regeringens proposition)
För ett belopp som räknats enligt 7 § 9 mom.
får kommunen dock med avvikelse från l mom.
statsandel enligt kommunens bärkraftsklass, enligt vad som stadgas i 22 § 2 mom.

9§
Hemkommunernas betalningsandelar

När en elevs hemkommun enligt lag är skyldig
att fmansiera sin andel av driftskostnaderna för
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en elev, skall hemkommunens betalningsandel
per elev om något annat inte stadgas senare i
denna paragraf eller om hemkommunen och den
som är huvudman för läroanstalten inte avtalar
något annat:
l) i fråga om grundskolor, skolor som ersätter
grundskolan och gymnasier räknas ut per skolform så, att från det kalkylerade belopp per elev
som avses i 7 § 2 och 3 mom. samt 8 mom. dras av
hemkommunens enligt bärkraftsklassen räknade
statsandel per elev, (utesl.)
2) i fråga om kvällsgymnasier och gymnasiers
kvällslinjer räknas ut så att från det enhetspris
som avses i 7 § 4 mom. samt 8 mom. dras av
hemkommunens enligt bärkraftsklassen räknade
statsandel per elev, och
(3 punkten såsom 2 punkten i regeringens
proposition)
I fråga om en elev som får undervisning som
avses i 11 § och 32 § 3 mom. grundskoldagen
skall hemkommunens betalningsandel med avvikelse från l mom. l punkten bestämmas enligt
l mom. 3 punkten.
(3 mom. såsom i regeringens proposition)

49 §
Driftskostnader

{l mom. såsom i regeringens proposition)
statsandelar som inte betalats ut när denna
lag träder i kraft skall betalas ut i lika stora årliga
poster inom fem år från det år denna lag trädde
i kraft. En statsandel som utfaller till betalning
skall räknas ut så att 5 procent dras av från
skillnaden mellan den enligt de på förhand fastställda statsandelsgrunderna ansökta statsandelen och förskotten samt delbetalningarna. En
statsandel som understiger JO 000 mark betalas
inte ut.
statsandelen till kommunerna i bärkraftsklasserna 4--1 O och till huvudmännen för privata
gymnasier och kvällsgymnasier som är belägna i
dem för grundskolors, (utesl.) gymnasiers och
biblioteks driftskostnader skall under år 1993
betalas ut sänkta med en procentenhet, jämförda
med det belopp som anges i 8 §.

50§
Anläggningskostnader

(l och 2 mom. såsom i regeringens proposition)
För grundskolors och gymnasiers anläggningskostnader beviljas år 1993 statsandel enligt
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vad som stadgas i ikraftträde/sestadgandets 3
mom. i lagen om ändring och temporär ändring

36 a§

av lagen om statsandelar och statsunderstöd till
grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek
(1147/88).
(4 mom. såsom i regeringens proposition)

Beslut om sådan intagning eller överföring till
undervisning som avses i l mom. får inte fattas
utan överläggning med elevens vårdnadshavare.
Då detta kan ske utan oskäliga svårigheter, skall
eleven undersökas psykologiskt, (utesl.) medicinskt eller en social utredning om eleven och
hans uppväxtmiljö göras innan beslutet fattas.
Vid behov kan flera av dessa undersökningar

52§
Enhetspriserna för undervisningsverksamhet dr
1993

(l mom. såsom i regeringens proposition)
När enhetspriserna för år 1993 bestäms skall
dessutom beaktas den kvalitativa och kvantitativa förändring som statsandelsuppgifterna
undergått åren 1991 och 1992 samt den
förändring som kostnadsnivån undergått det
sistnämnda året och motsvarande beräknade
förändringar år 1993, enligt vad som stadgas
i 5 § lagen om statsandelar till kommunerna.
56§ (ny)
Beviljande och betalning av
vissa statsandelar dr 1993
År 1993 beviljas och betalas statsandel enligt
39 § l mom. l punkten till huvudmannen för en
ltiroanstalt för de elever som har hemort i landskapet Åland. statsandelen betalas ut pd det slitt som
stadgas i 40 § 2 mom.

Vidare föreslår utskottet
att 36 a § i det tredje lagförslaget skall
godkännas sdlydande:
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göras.

(3 mom. såsom i regeringens proposition)
Det får inte bestämmas att beslut som fattas
mot vdrdnadshavarens vilja skall fattas av en
tjänsteinnehavare.

---

Dessutom föreslår utskottet
att 21 b § i det fjtirde lagförslaget skall
godkännas sdlydande:

21 b§
Det kalkylmässiga timantalet för gymnasiets
klubbverksamhet och för de särskilda uppgifter
som åläggs gymnasiets lärare är sammanlagt fem
timmar i veckan per huvudman och 18 timmar i
veckan per (utesl.) gymnasium samt dessutom
0,07 timme i veckan per elev som går i (utesl.)
gymnasium med undantag för elever pd en kvällslinje.

(2 mom. såsom i regeringens proposition)
Vidare föreslår utskottet
att det 13:e lagförslaget skall godkännas sdlydande:
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13.
Lag
om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 10 april1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 11 § 3 mom., 15 § 3 mom., 29 §,
(utesl.), 32 § 2 mom. och 35 §,
av dessa lagrum 29 §sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1989 (1374/
89) samt 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91),
ändras 7 §, 13 § 3 mom., 15 §l mom., 21 §, 22 §l mom., 23 § 2 mom. samt 28, 39 och 40 §§,
av dessa lagrum 7 §och 22 § l mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 25 januari 1991, 21 §
sådan den lyder i lag av den 15 juni 1990 (565/90) och 40 §sådan den lyder delvis ändrad genom
nämnda lag av den 25 januari 1991, samt
fogas tilllagen en ny 6 a § och ett nytt 7 a kap. som följer:
3 kap.

7 a kap.

Förvaltning

Finansiering

6a§
(Såsom i regeringens proposition)

31 a-31 d§§
(Såsom i regeringens proposition)

7§
Direktionen
statliga och privata yrkesläroanstalter skall
ha och kommunala läroanstalter kan ha en direktion som skall svara för läroanstaltens verksamhet och för utvecklingen och övervakningen
av undervisningen samt fullgöra andra uppgifter
enligt vad som stadgas i denna lag eller i en
förordning som givits med stöd av den och enligt
vad som bestäms i en instruktion.
(2-5 mom. såsom i regeringens proposition)
13, 15, 21-23 och 28 §§
(Såsom i regeringens proposition)

Vidare föreslår utskottet

8 kap.
Särskilda stadganden
35 §
(Utesl.)
39 och 40 §§
(Såsom i regeringens proposition)
Ikraftträdelsestadgandet
(Såsom i regeringens proposition)

Ytterligare föreslår utskottet

att 7 § i det 14:e lagförslaget skall
godkännas sålydande:

att 12 § i det 19:e lagförslaget skall
godkännas sålydande:

7§
Eleverna får avgiftsfritt bo i läroanstaltens
elevhem (utesl.).

12 §
En kommunal musikläroanstalt kan ha en
direktion vars sammansättning på det sätt som
anges i detta moment avviker från kommunal-
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lagstadgandet. Till direktionen väljs en medlem
som lärarkåren inom sig har föreslagit, en medlem som den övriga personalen inom sig har
föreslagit och två medlemmar som de 15 år fyllda
eleverna inom sig har föreslagit. Elevmedlemmarna väljs för ett läsår åt gången. Vid konservatorier skall elevmedlemmarna utses bland dem
som bedriver yrkesstudier. Valet av de direktionsmedlemmar som avses i detta moment kan
överföras från kommunfullmäktige till något
annat kommunalt organ.
(2 mom. såsom i regeringens proposition)

35

Ytterligare föreslår utskottet

att 24 § i det 23:e lagförslaget skall
godkännas sålydande:
24 §

(2 mom. såsom i regeringens proposition)
När undervisningsministeriet beviljar ett understöd som avses i denna lags 4 kap. skall det
inhämta utlåtande om understödet från länsidrottsnämnden och statens idrottsråd.

Dessutom föreslår utskottet
Dessutom föreslår utskottet

att 7 §i det 21:a lagförslaget godkänns
sålunda:

att 5 § i det 26:e lagförslaget skall
godkännas sålydande:

7§

Avgiftsfri biblioteksservice
För användningen av ett biblioteks egna samlingar i biblioteket och för utlåningen av dem
uppbärs ingen avgift.

----

Vidare föreslår utskottet

5§
Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen
Työväen Teatteri beviljas, med avvikelse från
vad som i lagen om fmansiering av undervisning
och kulturverksamhet stadgas om förläggningskommunens bärkraftklass, 60 procent i statsandel för sina driftskostnader.
(2 mom. såsom i regeringens proposition)

att rubriken för 5 kap. i det 22:a lagförslaget skall godkännas sålydande:
Hänvisande till det som ovan anförts i motiveringen föreslår utskottet dessutom

5 kap.

S t a t s u n d e r s t ö d för anläggningsprojekt som avser ungdomslokaler

att följande lagförslag, som inte ingår i
regeringens proposition, skall godkännas:

28.
Lag
om ändring av lagen om grundundervisning i konst
I enlighet med riksdagens beslut
f o g a s tilllagen den 15 maj 1992 om grundundervisning i konst (424/92) en ny 5 a§ som följer:
5a§
En kommun som anordnar undervisning enligt
denna lag får statsandel för driftskostnaderna för
grundundervisning i konst på det sätt som stadgas
i lagen om fmansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet ( l ) .

Denna lag träder i kraft den
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att förvaltningsutskottet i övrigt bör
beakta vad som anförs i detta utlåtande
ntir det utarbetar sitt bettinkande.

Dessutom anför kulturutskottet

I den avgörande behandlingen deltog ordföranden Jouppila, medlemmarna Ala-Haija,
Aula (delvis), von Bell (delvis), Gustafsson,
Hacklin (delvis), Laakso (delvis), Lehtinen (delvis), Lindqvist (delvis), M. Pietikäinen (delvis),
Pykäläinen (delvis), Räty (delvis), Suhola (del-

vis), Toivonen (delvis), Tykkyläinen och Virrankoski (delvis) samt suppleanterna Alaranta
(delvis), Lahikainen (delvis), A. Ojala (delvis), O.
Ojala (delvis), Ryynänen (delvis) och Seivästö
(delvis).

Avvikande åsikt
Att statsandelssystemet revideras i fråga om
undervisnings- och kulturverksamheten är en
viktig sak med tanke på kommunernas självständiga verksamhet och för att inrättningarna och
verksamhetsenheterna inom undervisnings- och
kultursektorn skall bli lönsammare och ge bättre
resultat.
När det nuvarande invecklade systemet byts
ut i kommunerna mot ett nytt system är det
ytterst viktigt att se till att alla har lika möjligheter att få utbildning. Detta innebär att hemkommunen och den egna eller föräldrarnas betalningsförmåga inte är utslagsgivande. Utbildningen påverkar hela vårt lands framtid: med
vilket utbildningsunderlag ger vi oss ut i Europa
och har vi berett oss för ett ekonomiskt uppsving
med utbildad arbetskraft?
Det är skäl att se till att utbildningens nivå
inte sänks när reformen genomförs och att undervisningen utvecklas i överensstämmelse med
elevernas behov och förutsättningar. De handikappade bör få ordentlig utbildning och de som
behöver specialundervisning bör få sådan samt
handledning enligt det individuella behovet och
skolgångs biträden.
Den praktiska verkställigheten av reformen
bör noga följas upp och i det sammanhanget
måste man ge akt på om de nya grunderna for

uträkning av yrkesläroanstalternas enhetspriser
har oskäliga och orättvisa konsekvenser för vissa
läroanstaltstyper. Innan en utredning och lagstiftningen om behörighetsförhållanden blir färdig spelar länsstyrelserna en viktig roll vid samordningen av utbildningen.
Enligt reformen skall enhetspriserna justeras
utgående från verksamhetens kvalitet och omfattning.
Enligt statsrådets principbeslut
14.5.1992 sänks emellertid de enhetspriser som
ligger till grund för statsandelen till grundskolor,
gymnasier och yrkesläroanstalter med 8 procent
genom en särskild lag. Detta står i strid med
reformen, eftersom de samtidigt föreslagna ändringarna i verksamhetens kvalitet och omfattning har en mindre kostnadseffekt När enhetspriserna sänks blir kommunerna tvungna att
reducera timresurserna for att åstadkomma inbesparingar.
Enligt statsrådets principbeslut kommer anläggningskostnadsprojekt fortfarande att fmansieras i efterhand. statsandelsreformen känner
inte till ett sådant förfarande. I principbeslutet
läggs vidare fram en möjlighet att bära upp
terminsavgifter av eleverna i gymnasier och yrkesläroanstalter. Detta står i strid med statsandelsreformen och de utbildningspolitiska principer riksdagen har godkänt.
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Detaljmotivering

1. Lag om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet
8 §. Också privata medborgarinstitut kan ha
flera kommuner inom sitt verksamhetsområde.
Enligt propositionen kommer emellertid ett
verksamhetsområde som omfattar mer än en
kommun inte att beaktas när statsandelen för ett
privat medborgarinstitut bestäms. De medborgarinstitut som kommunerna svarar för och
privata medborgarinstitut bör behandlas lika vid
uträkningen av statsandelen. Vi föreslår en
ändring i 3 mom.
Musikläroanstalternas verksamhetsområden
omfattar mer än en kommun. Därför bör alla till
verksamhetsområdet hörande kommuners ekonomiska bärkraft beaktas när musikläroanstaltens statsandel bestäms. Vi föreslår en ändring i
4mom.
9 §. I propositionen beaktas läroanstaltens
anläggningskostnader inte i betalningsandelama
för elevernas hemkommuner. Också dessa kostnader borde på lång sikt delas jämnt mellan
kommunerna oberoende av om de ensamma
eller tillsammans med andra kommuner är huvudmän för yrkesläroanstaltema. stadgandet
bör därför ändras så att elevens hemkommuns
betalningsandel höjs med det kalkylerade procenttalet 10 för den beräknade andelen kapitalkostnader. Vi föreslår ett nytt 4 mom.
15 §. Ett medborgarinstituts verksamhetsområde kan omfatta flera kommuner. Enligt propositionen beaktas bara förläggningskommunen
när statsandelen bestäms, medan det riktiga vore
att beakta hela verksamhetsområdet. Vi föreslår
en ändring i 2 mom.
40 §. Enligt propositionen skall elevens
hemkommun betala sin andel av en kommunal
eller privat läroanstalts kostnader två gånger
om året. Detta kan föranleda finansieringssvårigheter för läroanstaltens huvudman. Betalningsandelama borde betalas månatligen för
att pengar skall flyta in jämnt. Vi föreslår en
ändring i 2 mom.
49 §. statsandelar som är obetalda när
denna lag träder i kraft tillhör i sin helhet
kommunerna, och en periodisering av dem
över flera år leder till svårigheter. Det vore
riktigare att betala ut alla statsandelar under
ett år. Vi föreslår en ändring i 2 mom.
51 §. Många läroanstalter arbetar i hyrda
lokaler, eftersom upphyrning ofta varit förmånligare än att skaffa egna lokaler. I propo-
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sitionen anges en övergångsperiod för den
separata statsandelen för hyra och den avgränsas till endast de läroanstalter som huvudsakligen arbetar i hyreslokaler. Vi föreslår en
ändring i l mom.

3. Lag om ändring av grundskolelagen

51§. Grundskolan har elever med olikartade
handikapp som är i behov av speciellt stöd. Det
behövs skolgångsbiträden och personliga hjälpmedel för att de skall kunna gå i skola. Detta
borde fortfarande anges i lagen. Grundskolelagens 51§ borde inte upphävas utan godkännas i
ändrad form.

26. Teater- och orkesterlag
5 §. Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris statsandel ligger enligt propositionen under den normala statsfmansieringsnivån för s.k. riksteatrar. Tampereen Työväen
Teatteris nya teaterbyggnad uppfördes och
finansierades med utgångspunkt i riksdagens
beslut om statsbidragets nivå. Att Tampereen
Työväen Teatteri får 60 % i statsunderstöd
innebär att stödet blir cirka 1,4 miljoner mark
mindre än vad som avtalats mellan teatern och
staten. Enligt avtalet skall stödet under samtliga
förhållanden årligen betalas av statsmedel.
Med stöd av det ovan sagda anför vi
att 8, 9, 15, 40, 49 och 51 § § i det första
lagförslaget godkänns sålydande:

8§
Skalan för statsandelar för undervisningsverksamhet

(l och 2 mom. såsom i utskottets utlåtande)
statsandelen enligt bärkraftsklassen för medborgarinstitut som är verksamt inom två eller
flera kommuner ( utesl.) bestäms i proportion till
verksamhetsområdets invånartal. (Utesl.)
statsandelen enligt bärkraftsklassen för annan
undervisning vid en musikläroanstalt än yrkesundervisning bestäms i proportion till antalet
invånare i kommunerna inom verksamhetsområdet.
(5 mom. såsom i utskottets utlåtande)
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9§
Hemkommunernas betalningsandelar

(1-3 mom. såsom i utskottets utlåtande)
För kostnaderna för utbildning för en elev vars
hemkommun inte är huvudman eller medlem av ett
kommunalförbund som är huvudman för en yrkesläroanstalt skall elevens hemkommun betala en
ersättning för kapitalkostnaderna som räknas ut
så att en kapitalkostnadsandel på JO procent läggs
till kalkylen över betalningsandelarna.
15 §

Beräkning av enhetspriset för medborgarinstitut
(l mom. såsom i utskottets utlåtande)
Enhetspriset för medborgarinstitut som är
verksamt inom två eller flera kommuner som
huvudman beräknas utgående från invånarstrukturen i kommunerna inom verksamhetsområdet
viktad med kommunernas invånarantal.

lag träder i kraft skall betalas ut i en post inom
ett år från det år denna lag träder i kraft. ( Utesl.)
(3 mom. såsom i utskottets utlåtande)
51 §

Hyra och hyresvärde
Om en läroanstalt eller en del av läroanstalten
är verksam i hyrda lokaler och huvudmannen
har fått särskild statsandel för dessa hyror på
grundval av ett hyresavtal som gällde när denna
lag trädde i kraft, skall statsandel i enlighet med
de stadganden som gällde vid ikraftträdande
betalas för dessa hyror. (Utesl.)
(2 m om. såsom i utskottets utlåtande)
Vidare anser vi
att 51§ i det tredje lagförslaget intefår
upphävas utan att utskottet borde ha godkänt det sålydande:

40 §

51 §

Utbetalning

Vid undervisningen för handikappade elever kan
skolgångsbiträden och personliga hjälpmedel vid
behov anlitas.

(l mom. såsom i utskottets utlåtande)
. Elevens hemkommun skall månatligen, om
mte hemkommunen och huvudmannen avtalar
något annat, tillläroanstaltens huvudman betala
ett belopp som i de fall som avses i 39 § l mom.
l punkten motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel och i de fall som
avses i 39 § l mom. 2 punkten motsvarar
kommunens betalningsandeL
(3 mom. såsom i utskottets utlåtande)
49 §

Driftskostnader
(l mom. såsom i utskottets utlåtande)
statsandelar som inte betalats ut när denna

Vidare anser vi
att utskottet borde ha godkänt 5 § i det
26:e lagförslaget sålydande:

5§
Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen
Työväen Teatteri beviljas, med avvikelse från
vad som i lagen om fmansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgas om for!äggningskommunens bärkraftsklass 65 procent
1 statsandel för sina driftskostnader.
(2 mom. såsom i utskottets utlåtande)
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