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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT 
LANDSKAPSANDELSSYSTEM 

 
Bakgrund 
Det nuvarande landskapsandelssystemet har tillämpats sedan den 1 
januari 2008. Landskapsregeringen utvärderade systemet år 2014 
med utgångspunkt i de målsättningar som var aktuella då. Efter 
utvärdering beslutade landskapsregeringen att revidera systemet för 
landskapsandelar till kommunerna.  
 
En parlamentarisk referensgrupp är överens om att effektmålen för 
det nya landskapsandelssystemet är att systemet ska 
 

• ge kommunerna möjlighet att tillhandahålla lagstadgad 
basservice  

• vara enkelt och förutsägbart  
• gynna hållbar tillväxt 
• främja samarbete och samgång.  

Effektmålen nås genom:  
• skattekomplettering 
• kostnadsutjämning 
• en steglös modell  
• ett fåtal parametrar som styr fördelningen. 

Förslaget innebär en fördelning av landskapsandelarna utifrån en 
matematisk logik som syftar till att jämna ut opåverkbara skillnader 
mellan kommunernas inkomster och kostnader. Resultatet blir ett 
system som är bättre anpassat för verkligheten och mer neutralt vad 
gäller kommunstrukturen än nuvarande landskapsandelssystem.  
 
Sex centrala delar bygger upp systemet 
Centrala delar i förslaget till nytt landskapsandelssystem är: 
1. skattekomplettering som utjämnar skillnader i beskattningsbar 

inkomst och samfundsskatteören 
 

2. kalkylerade landskapsandelar: 
2.1. ersättning för grundskola ges enligt invånarantal 
2.2. ersättning för socialvård ges enligt olika kalkylerade 

grunder för äldreomsorg och barnomsorg  
 



3. kostnadsutjämning för särskilda verksamhetsområden 
innefattar barnskydd, specialomsorg, missbrukarvård, 
handikappvård och övrig socialvård samt 
träningsundervisning  
 

4. skärgårdstillägg ger högre ersättningsgrad för grundskola och 
socialvård i skärgården 
 

5. främjande av fritid och bibliotek innebär landskapsandelar för 
idrott, kultur och Medis 
 

6. samarbetsstöd och samgångsstöd ska stöda förarbeten och 
analyser för samordning och samgång.  

 
Remissförslagets provberäkningar 
Provberäkningarna är gjorda för åren 2013–2015. Lagförslaget till 
nytt landskapsandelssystem skickas ut på remiss preliminärt i 
december 2016. I samband med lagförslaget kommer mer slutgiltiga 
beräkningar att presenteras. 
 
Remissförslaget hämtas från hemsidan 
Remissversionen av rapporten Förslag till nytt landskaps-
andelssystem 2018 är publicerad på www.regeringen.ax1. Där finns 
även de kalkyler som hör till förslaget och presentationer som 
närmare förklarar och beskriver innehållet.  
 
Informationstillfällen 
Informationstillfällen med möjlighet att ställa frågor hålls enligt 
följande: 
 
tisdagen den 31 maj, kl 13.00 för kommunernas representanter 
onsdagen den 1 juni, kl 18.30 för förtroendevalda och allmänheten. 
 
Närmare information publiceras på hemsidan. 
 
Särskilda fokusområden vid remissen 
Landskapsregeringen önskar att remissinstanserna särskilt ger 
synpunkter på effektmålen samt systemet i sig med dess upplägg och 
olika parametrar. Redogör gärna för detaljerade synpunkter på de 
sex centrala delarna i landskapsandelssystemet och förhållandet 
mellan systemets olika delar.  
 
Att svara på remiss 
Inled remissvaret med en kortfattad sammanfattning av 
remissinstansens synpunkter. Formulera ett tydligt ställningstagande 
till remissen, även så att den som är tveksam till förslaget säger 
detta klart. 
 
Följ gärna rapportens disposition i remissvaret, använd också gärna 
hänvisningar till avsnitt i rapporten som rubriker.  
 
Undvik att återge utredningsförslagen i onödan, eftersom det gör det 
svårare att hitta remissinstansens egna ställningstaganden och 
skälen för dessa. Om det finns särskilda skäl för referat, skilj 
referaten från egna synpunkter. 
 

                                                           
1 http://www.regeringen.ax/ekonomi/remiss-om-landskapsandelar 

http://www.regeringen.ax/ekonomi/remiss-om-landskapsandelar


Begäran om utlåtande 
Landskapsregeringen har beslutat att begära in utlåtande över 
Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018. 
 
Skicka in remissvaren till registrator@regeringen.ax eller Ålands 
landskapsregering, Pb 1060, 22111 Mariehamn. Remissvaren ska vara 
landskapsregeringens registratur tillhanda senast fredagen den 19 
augusti 2016 kl. 16.15. 
 
 
 
 
 
 
 
Minister Mats Perämaa 
 
 
 
 
Bitr. finanschef Runa Tufvesson 
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Avdelningschef Bengt Michelsson, 
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Överinspektör Andreas Wiklund  
Jurist Mikael Juresta 
Lagberedare Diana Lönngren 
Näringsavdelningen. 
Infrastrukturavdelningen 

 

Liberalerna på Åland, Pb 69, 22101 Mariehamn 
Moderat Samling för Åland, Pb 69, 22101 Mariehamn 
Obunden Samling, PB 69, 22101 Mariehamn  
Åländsk Center, Pb 69, 22101 Mariehamn  
Åländsk Demokrati, Pb 128, 22101 Mariehamn 
Ålands Framtid, Pb 69, 22101 Mariehamn 
Ålands Socialdemokrater, Ekonomiegatan 1, 22100 Mariehamn 

 
Brändö kommun, 22940 Åva 
Eckerö kommun, S. Överbyvägen 8, 22270 Eckerö 
Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby 
Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 Föglö 
Geta kommun, Getavägen 2115, 22340 Geta 
Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland 
Jomala kommun, Pb 2, 22151 Jomala  
Kumlinge kommun, 22820 Kumlinge  
Kökars kommun 22730 Kökar 
Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland  
Lumparlands kommun, Kyrkvägen 26, 22630 Lumparland  
Mariehamns stad, Pb 5, 22101 Mariehamn 
Saltviks kommun, Lillängs 14, 22320 Ödkarby 
Sottunga kommun, 22720 Sottunga 
Sunds kommun, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm 
Vårdö kommun, Vårdövägen 11, 22550 Vårdö 

 
Norra Ålands högstadiedistrikt kf, Skolvägen 4, 22410 Godby 
Oasen boende- och vårdcenter, Godbyvägen 486, 22150 Jomala 
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f., Skolvägen 5, 22150 Jomala 
Ålands Kommunförbund, PB 230, 22101 Mariehamn 
Ålands Miljöservice, Fabriksgatan 8, 22100 Mariehamn 
Ålands omsorgsförbund, Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn 
 


