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BESLUT OM GRUNDDELEN I HEMKOMMUNERSÄTTNINGEN TILL KOMMUNERNA
ÅR 2016
Enligt 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice bestäms hemkommunsersättningen separat för 6-, 7–12- och 13–15-åringar enligt kommunernas och andra utbildningsanordnares faktiska kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning.
De faktiska kostnaderna bestäms enligt 59 § dock minskade med kostnaderna för stöd till sådan sjukhusundervisning som avses i 4 a § i lagen om
grundläggande utbildning och kostnaderna för undervisningen för elever
som omfattas av förlängd läroplikt till den del kostnaderna överskrider den
faktiska nivån på hemkommunsersättningen.
Hemkommunsersättningens grunddel beräknas genom att kommunernas
och andra utbildningsanordnares i 1 mom. avsedda sammanräknade faktiska kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning divideras med det viktade antalet 6–15-åringar i kommunerna. Det viktade antalet 6–15-åringar i kommunerna fås genom att antalet 6-åringar i kommunerna multipliceras med 0,61, antalet 7–12-åringar i kommunerna multipliceras med 1 och antalet 13–15-åringar i kommunerna multipliceras med
1,60, varefter dessa produkter adderas. Den på elevens ålder baserade hemkommunsersättningen fås genom att hemkommunsersättningens grunddel
multipliceras med följande koefficienter:
Ålder:

Koefficient:

6-åring
7–12-åring
13–15-åring

0,61
1,00
1,60

I fråga om andra läropliktiga elever bestäms hemkommunsersättningen enligt hemkommunsersättningsgrunden för 13–15-åringar.
Andra utbildningsanordnare än kommuner får 94 procent av de hemkommunsersättningar som anges i 38 § 1–4 mom.
Finansministeriet beslutar före utgången av året före finansåret om beloppet
av hemkommunsersättningens grunddel.
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Beslut:
Finansministeriet har idag med stöd av 38 § 6 mom. i lagen om statsandel
för kommunal basservice beslutat att hemkommunersättningens grunddel är
6 693,89 euro år 2016.

Helsingfors, den 31 december 2014

Kommun- och reformminister

Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman

Ville Salonen

Anvisning om rättelseyrkande:
Om en kommun inte nöjer sig med ett beslut om hemkommunersättningens
grunddel till kommunen, som Finansministeriet har fattat för kommunen,
har kommunen med stöd av 64§ i lagen om statsandel för kommunal basservice rätt att inom tre månader från delfåendet av beslutet framställa ett
skriftligt rättelseyrkande hos Finansministeriet. Anvisningen om rättelseyrkande finns i bilaga 2 till detta beslut.
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