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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 3 
Utbildningsavtal för Högskolan på Åland  
för perioden 1.1.2018 – 31.12.2020 
ÅLR 2017/7655 
23 U2 

Landskapsregeringen beslöt att godkänna det reviderade 
utbildningsavtalet mellan Ålands landskapsregering och Högskolan 
på Åland som gäller för perioden 1.1.2018-31.12.2020. Styrelsens 
förslag till ändringar i tidigare godkänt avtal har beaktats. 
 
Avtalet ersätter det avtal som landskapsregeringen godkände på 
enskild föredragning nr 11 U2, 9.10.2017. 
 
6 § LL (2002:81) om Högskolan på Åland 

Nr 4 
Stöd till ersättande skola år 2018 
ÅLR 2018/392 
24 U2 

Ålands landskapsregering beslöt att utbetala ett stöd för 
finansieringen av verksamheten år 2018 till huvudmannen för 
ersättande skola, Waldorfskolan. 
 
Stödbeloppet utgör 20 % av ett belopp som med skolans elevunderlag 
som grund beräknas på det sätt som anges i 9 § landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna. 
 
Stödbeloppet utbetalas månatligen i enlighet med samma 
betalningsprinciper som utbetalning av landskapsandelarna till 
kommunerna. 
 
Stödbeloppet uppgår till totalt 31.747,30 euro för 6 elever för år 2018. 
Stödet utbetalas från budgetmoment 52000. 
 
49 § LL (2017:131) om ändring av grundskolelagen för landskapet 
Åland 
9, 33 och 34 §§ LL (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna 
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Nr 5 
Basbelopp för landskapsandelen för driften av  
grundskolorna för år 2018 – korrigering av skrivfel 
ÅLR 2018/238 
25 U2 

Ålands landskapsregering beslöt att korrigera skrivfel i fastställda 
basbelopp för varje intervall för år 2018 som beräkningsgrund för 
grundskolans normkostnad samt basbeloppet för 
träningsundervisningen. Beslutet ersätter beslut nr 2 ep1, 9.01.2018. 
 
Normkostnaden för grundskolan beräknas med kommunens 
elevunderlag som grund. Med elevunderlag avses antalet invånare i 
åldern 6-15 år. För att beräkna normkostnaden fördelas kommunens 
elevunderlag i upp till 6 olika intervall.  
 
Det korrekta basbeloppet per invånare i intervallen är enligt 
följande: 
1) 26 456,08 euro i intervallet 1-40,  
2) 16 461,56 euro i intervallet 41-60, 
3) 11 758,26 euro i intervallet 61-80,  
4) 4 703,30 euro i intervallet 81-100, 
5) 2 351,65 euro i intervallet 101-150, samt 
6) 1 469,78 euro i intervallet 151- eller fler. 
 
Antalet invånare i varje intervall multipliceras med basbeloppet för 
intervallet i fråga och det sammanlagda beloppet för alla intervall 
utgör kommunens normkostnad för grundskolan.  
 
Det korrekta basbeloppet för träningsundervisningen år 2018 är 
39 131,36 euro per elev i träningsundervisning. 
 
Landskapsandelen för grundskolan är 20 % av normkostnaden för 
grundskolan. 
 
9-11§§ LL (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. 

 
Nr 6 
Revideringen av grundskolelagstiftningen, 
finansiering av ersättande skolor 
ÅLR 2018/336 
26 U2 

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna för kännedom 
Föreningen Waldorf Åland r.f. skrivelse till landskapsregeringen 
angående behovet av översyn av de lagstadgade finansiella 
förutsättningarna för ersättande skolor.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att de lagstadgade 
verksamhetsförutsättningarna för ersättande skolor ses över i samband 
med den pågående revideringen av grundskolelagen.  
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