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om ändring av 41 och 45 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 41 och 45 § som följer:

41 §

Ersättning för elever som får specialiserad
sjukvård eller skolhemsundervisning eller

i fråga om elever som är placerade
av barnskyddsskäl

Den kommun som under vårdtiden är hem-
kommun enligt lagen om hemkommun för en
elev som får i 4 a § 1 mom. i lagen om
grundläggande utbildning avsedd förskoleun-
dervisning eller grundläggande utbildning är
skyldig att för eleven till den kommun där
sjukhuset eller någon annan verksamhetsen-
het inom den specialiserade sjukvården finns
betala ersättning, som beräknas genom att
antalet dagar som den kommun där sjukhuset
eller någon annan verksamhetsenhet inom
den specialiserade sjukvården finns ordnar
undervisning för eleven multipliceras med de
genomsnittliga faktiska årskostnaderna för
undervisningen per undervisningsdag. Hem-
kommunen för en elev som får sådant stöd
som avses i 4 a § 3 mom. i lagen om grund-
läggande utbildning är skyldig att betala en
ersättning som motsvarar kostnaderna för
stödåtgärderna till den kommun där det sjuk-
hus eller någon annan verksamhetsenhet
inom den specialiserade sjukvården som till-
handahåller stödet finns.

Den kommun som under den tid undervis-
ningen pågår är hemkommun för en elev som
får grundläggande utbildning i ett i 57 § i
barnskyddslagen avsett skolhem är skyldig
att för eleven till den som ordnar skolhems-
undervisningen som en del av kostnaderna
för barnskyddsåtgärder betala ersättning som
beräknas genom att antalet arbetsdagar vid
skolan under vilka eleven getts undervisning
multipliceras med de genomsnittliga faktiska
årskostnaderna för undervisningen per arbets-
dag.

Den kommun som under den tid undervis-
ningen pågår är hemkommun för en elev som
är placerad på det sätt som avses i 16 b § 1
mom. i barnskyddslagen och som får försko-
leundervisning eller grundläggande utbild-
ning är skyldig att till den kommun eller en
annan utbildningsanordnare som ordnar un-
dervisningen betala ersättning som motsvarar
kostnaderna för förskoleundervisningen eller
den grundläggande utbildningen.

När ersättning enligt 1—3 mom. beräknas
för finansåret beaktas som avdrag elevens
andel av följande finansiering som betalas till
utbildningsanordnaren:

1) de hemkommunsersättningar som en-
ligt situationen vid utgången av finansåret
finansårsvis bestäms för varje kommun i
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fråga om i 37 § och 38 § 1—5 mom. avsedda
elever utifrån elevens ålder,

2) finansiering enligt 11 § i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet för ordnande av påbyggnadsundervis-
ning för elever som betalas för finansåret,

3) förhöjning enligt 14 § i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksam-
het för ordnande av undervisning för elever
som omfattas av förlängd läroplikt som beta-
las för finansåret, och

4) skolhemsförhöjning enligt 15 § i lagen
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet för skolhemsundervisning.

Om utbildningsanordnaren enligt lagen om
grundläggande utbildning för en elev som
avses i 1 mom. är någon annan än elevens
hemkommun enligt lagen om hemkommun
ska den utbildningsanordnaren betala en er-
sättning som motsvarar den ersättning som
avses i 1 mom. till elevens hemkommun en-
ligt lagen om hemkommun. Beloppet som
ersätts är högst den andel av i 4 mom. avsedd

finansiering som betalas per finansår till den
utbildningsanordnare som avses i detta mo-
ment.

Trots det som ovan föreskrivs om bestäm-
mande av ersättning kan kommunerna sinse-
mellan eller med någon annan utbildningsan-
ordnare komma överens om ersättningen.

45 §

Tvist om hemkommunsersättningen

Om två kommuner eller en hemkommun
och en annan utbildningsanordnare är oeniga
om huruvida den ena av kommunerna eller
utbildningsanordnaren har rätt till eller är
skyldig att betala hemkommunsersättning el-
ler sådan ersättning som avses i 41 §, be-
handlas tvisten i förvaltningsdomstol som
förvaltningstvistemål enligt vad som bestäms
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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