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Juridiska utgångspunkter	
•  Utredningarna gäller tre samarbetsområden enligt 

förslaget till lag om reform av kommunstrukturen 
o  Norra Åland: Finström, Geta, Sund, Saltvik, Vårdö 
o  Södra Åland: Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland 
o  Skärgården: Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Föglö 

•  Mariehamns stad berörs inte direkt 
•  Utredningarna görs enligt gällande 

kommunindelningslag 
•  Utredarna utför ett lagstadgat uppdrag i egenskap 

av oberoende sakkunniga 
•  Målet är att ta fram ett faktabaserat 

beslutsunderlag för kommunerna och LR 
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Utredningsteamet	
•  Siv Sandberg, ansvarig utredare, PL 

o  Forskare, projektledare vid Åbo Akademi 
o  Omfattande erfarenhet av utrednings- och forskningsprojekt inom 

offentlig sektor i Finland och Norden 
o  Bl.a. Sammanslagningsutredningen för Finström, Geta och Sund 2017 

•  Jan-Erik Enestam, senior adviser, PM 
o  Långvarig erfarenhet som riksdagsledamot och minister 
o  Tidigare bl.a. rådsdirektör vid Nordiska rådet, kommundirektör  i 

Västanfjärd och byråchef vid Ålands landskapsstyrelse 
o  Erfaren utredare, bl.a. kommunindelningsutredning i Vasaregionen 2014 

och samarbetsutredning för Norra Ålands kommuner 2015 
o  Vice ordförande för fullmäktige i Kimitoöns kommun 

•  Marcus Henricson, konsulterande jurist, JM 
o  VD för Henricson Ab, jurist, konsult 
o  Omfattande erfarenhet av juridisk och strategisk konsultation och 

utredningar inom offentlig sektor 
o  Bl.a. kommunindelningsutredning i Åboland 2014 och samarbetsutredning 

för Norra Ålands kommuner 2015 
o  Tidigare bl.a. stadsdirektör i Borgå och kommundirektör i Korsholm 
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Varje utredning ska resultera 
i tre dokument:	

•  Beslutsunderlag för kommunsammanslagning,  
•  Förslag till sammanslagningsavtal, och  
•  Plan för den fortsatta behandlingen av ärendet 

Åtminstone följande aspekter ska beaktas: 
1.  Förutsättningar för ändringar i kommunindelningen och tidpunkt,  
2.  Motivering till ändring i kommunindelningen,  
3.  Nulägesanalys,  
4.  Egendom, ekonomiska uppgörelser och skulder vid kommunsammanslagning,  
5.  Skatt, taxor och avgifter vid kommunsammanslagning,  
6.  Sammanslagningsunderstöd vid kommunsammanslagning,  
7.  Förslag till ett lojalitetsavtal mellan kommuner,  
8.  Existerande och planerade kommunala samarbetens ställning i den nya kommunen,  
9.  Den nya kommunens förvaltning,  
10.  Personalen: tjänster, lönenivåer och placering,  
11.  Allmänna principer och avtal för samordning av servicesystem i den nya kommunen,  
12.  Antal fullmäktigeledamöter samt platsfördelning mellan de nuvarande kommunerna,  
13.  Ställning i den nya kommunen för kommundirektörer,  
14.  Kommunalval,  
15.  Förslag till den nya kommunens namn, och  
16.  En plan för den fortsatta behandlingen före och efter beslutet.  
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Tidsram och arbetssätt	
•  Utredningarna inleds stegvis 

o  Skärgården i april 2018 
o  Södra Åland i juni 2018 
o  Norra Åland i augusti 2018 

•  Samtliga utredningar ska vara klara 31.12.2018 
•  Alla tre utredare deltar i alla tre utredningar, och 

växlar uppgifter enligt behov 
•  Siv Sandberg är ansvarig utredare för alla tre 

utredningar 

Henricson Ab 2018 



Arbetsskeden och process	
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1 Planering och materialinsamling	

Möten med ansvariga 
personer och organ	
Intervjuer enskilt och 	
i grupp	
Genomgång av skriftligt 
material	
Detaljerade 
genomgångar med 
kommunernas och LR:s 
representanter 	

2 Bearbetning och analys	
Produktion av statistik 
som inte framgår direkt 
av källmaterialet	
Kalkyler och jämförelser	
Bedömning av de 16 
aspekterna enligt 
anbudsbegäran	
Analys och scenarier	

3 Rapportering	
Beslutsunderlag enligt 
lag och anbudsbegäran	
Förslag till 
sammanslagningsavtal	
Plan för fortsatt 
behandling av ärendet	
	



Kommunikation och 
deltagande	

•  För varje utredning tillsätts en politisk referensgrupp, 
som består av kommunernas förtroendevalda 
o  Förser utredarna med information, 
o  Bidrar till en god kommunikation med kommuninvånarna, och 
o  Står till utredarnas förfogande för informella diskussioner 
o  Har ingen formell beslutanderätt 

•  Utredarna informerar fortlöpande kommunerna, 
landskapsregeringen och allmänheten 

•  Arbetsmaterial publiceras på LR:s webbplats 
•  Utredarna står till medias förfogande under hela 

utredningsarbetet 
•  Vid behov ordnas presskonferenser tillsammans 

med kommunerna och/eller LR 
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Kontaktuppgifter	
Siv Sandberg  
•  siv.sandberg@abo.fi  
•  0400 726 380  
 
Jan-Erik Enestam  
•  jee@kitnet.fi  
•  044 742 7701  
 
Marcus Henricson  
•  marcus@henricson.fi  
•  050 696 11     www.henricson.fi 
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