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Bakgrund
Uppdraget

Uppdrag

Landskapsregeringen utlyste i februari 2016 en anbudsbegäran kring kommunutredningen 2016. Uppdraget var att genomföra en noggrann 
utredning och analys av Ålands kommunstruktur och att skapa tre förslag på alternativa kommunstrukturer. De tre förslagen ska motiveras och 
rangordnas. Alternativen ska också jämföras med om nuvarande kommunstruktur skulle kvarstå. I uppdraget ingick även att ta fram motiverade 
förslag till kriterier och nivåer som lägger grunden för kommunstrukturen och en reformerad lagstiftning om kommunindelning samt motiverade 
förslag till verktyg i en moderniserad kommunallagstiftning. Slutrapporten ska dels fungera som en del av ett PM inför lagberedningen, dels vid 
behov fungera som ett underlag för en kommunindelningsutredare enligt landskapslagen om kommunindelning. 

Efter en konkurrensutsättning antogs anbudet från PwC Sverige. 

Vårt angreppsätt

PwC:s angreppsätt innebär att de tre förslagen utarbetas på tre olika sätt. I anbudet angavs att ett av förslagen, förslag 1, skulle innebär Åland som 
en kommun. Detta eftersom Åland som en kommun, oavsett utfall och politisk förankring, är en intressant referens. 

Förslag två, som presenteras i detta PM, är ett resultat av en nulägesanalys och en genomgång av kommunernas förutsättningar,
samarbetsmönster samt näringsgeografi. Förslaget har ett teoretiskt angreppsätt men där intervjuer med tjänstemän från samtliga kommuner 
beaktats.

De två förslagen ska ligga till grund för det tredje förslaget. Detta förslag kommer utarbetas tillsammans med kommunföreträdare i en workshop. 
För samtliga tre förslag kommer de ekonomiska utmaningarna belysas i en långsiktig ekonomisk analys. Förslagen kommer att processas i 
referensgrupper med representanter från det åländska samhällets intressegrupper och föreningar. 

Konsekvenserna för samtliga förslag kommer att beskrivas utifrån ett antal perspektiv: närhet och tillgänglighet; demokrati, transparens och 
delaktighet; kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling; integritet, rättssäkerhet och jämlikhet; ekonomisk bärkraft och effektivitet inklusive 
försörjningskvoten; hållbar samhällsutveckling och fysisk planering samt skärgårdens särskilda behov. PwC väger samman de olika perspektiven 
och rangordna de tre förslagen.
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Bakgrund

Kommunsammanslagningar en nordisk trend 

Kommunsammanslagningar är ett aktuellt ämne i Norden. I Sverige genomfördes den stora kommunsammanslagningsreformen mellan 1951-
1974 då ca 2 500 kommuner i Sverige slogs samman till 274 st. Sedan dess har det i Sverige tillkommit 16 kommuner genom kommundelningar. 
Då vissa regioner kryper och andra växer så har det alltså framkommit skäl att dela kommuner, samtidigt som ett flertal andra kommuner sett 
över möjligheterna att gå samman. 

I Finland pågår en sammanslagningsreform, mellan 2007-2016 har 74 kommunsammanslagningar genomförts och antalet kommuner har 
minskat från 431 till 313 kommuner, Ålands kommuner inräknat.  

Även Danmark har nyligen genomfört en stor kommunreform. Reformen trädde i kraft i januari 2007 och innebar att 270 kommuner blev 98. 

I Norge pågår en diskussion och förslag kring en större kommunsammanslagningsreform. Utredningar har pågått under de senaste året och 
under 2016 ska regeringen presentera planerna i sin helhet i en proposition till stortinget. 

Bakgrunden och argumentationen kring en stor del av dessa sammanslagningar har sällan varit utifrån att kommunerna varit i en ekonomisk kris.  
Istället har kommunsammanslagningarna lyfts som en strategisk fråga för kommunerna för att kunna hantera framtidsutmaningar, stärka den 
bärkraften och självförsörjningen för att kunna säkra välfärdsservicen och stärka kommuninvånarnas inflytande över den kommunala servicen. I 
en kommun med ett litet befolkningsunderlag framträder ofta utmaningar i att kunna hålla hög kvalitet i de allt mer specialiserade 
välfärdstjänsterna. Små kommuner behöver således skapa samarbeten med andra kommuner för att kunna säkra att tjänsterna som erbjuds 
håller en tillräcklig kvalitet till ett rimligt pris. 

I flera av sammanslagningsprocesserna har trenden kring ökade samarbeten mellan mindre kommuner lyfts som en utmaning. Denna ligger i att 
dessa samarbeten ofta sker genom kommunalförbund eller i ett köp- och säljförfarande. Detta innebär att den politiska ledningen för 
välfärdstjänsten ofta inte är direkt valda av kommuninvånarna. Det demokratiska inflytandet över välfärdstjänsterna flyttas därmed ett steg 
längre bort.
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Stora skillnader mellan kommunerna

Det är inte ekonomisk kris – men det finns utmaningar

I nulägesanalysen konstateras att det ekonomiska läget i de flesta av kommunerna på Åland är relativt stabilt. Ett antal kommuner uppvisar 
tecken på ekonomiska utmaningar såsom negativa resultat eller stor lånebörda. Dessa kommuner är dock undantag inom landskapet. Desto fler 
kommuner uppvisar dock sårbarhet mot förändringar. Detta kan urskiljas genom kraftiga svängningar i resultaten, svag soliditet i kombination 
med långa perioder av låga investeringar samt relativt små ekonomier där ett fåtal nya brukare inom vissa verksamhetstyper skulle innebära 
betydande effekter på den enskilda kommunens ekonomi. 

Det som är mer framträdande är de stora skillnaderna mellan kommunernas ekonomi. Inom de flesta av kommunernas verksamhetsområden 
skiljer sig styckkostnaderna, kostnaden per elev/barn/åldring, med över 100 procent mellan olika kommuner. Det rör sig om skillnader på upp 
emot 12 000 euro per elev mellan den dyraste och billigaste kommunen, eller 8 000 euro per förskolebarn och skillnader på upp emot 60 000 
euro per helårsplats inom åldringshem. 

Att det finns skillnader i kostnadsnivåerna mellan kommunerna behöver i grunden inte innebära något problem och siffrorna i sig visar inte om 
skillnaderna är resultat av ineffektiv drift eller stora kvalitetsskillnader. Återfinns skillnaderna inom befintliga budgetramar kan det helt enkelt 
vara ett resultat av att politiska prioriteringar och återspeglar den kvalitetsambition som kommunerna har. Men när skillnaderna mellan 
kommuner blir tillräckligt stora bör frågan dyka upp om det är samhällsekonomiskt rimligt. Speglar den ekonomiska skillnaden 
kvalitetsskillnader mellan kommunerna så har vissa kommuner ett utrymme att erbjuda sina invånare dubbelt så bra skola/åldringsvård än vad 
andra kommuner i närområdet har. Är skillnaderna ett resultat av ogynnsamma strukturella förutsättningar så bör de offentliga medlen kunna 
användas effektivare. 

Det är inte bara verksamhetskostnaderna som skiljer sig mellan kommunerna. Det finns även stora skillnader i skatteunderlaget per invånare som 
varierar mellan 12 500–22 000 euro. Skattesatserna inom landskapet skiljer sig med upp mot 3 procentenheter på bara några kilometers avstånd.  

De strukturella skillnaderna mellan kommunerna i såväl verksamhet, befolkning och övriga förutsättningar riskerar därmed i längden att drabba 
Ålands invånare i allmänhet och vissa kommuners invånare i synnerhet. Vi vill särskilt lyfta denna utmaning i fortsatta utredningsarbetet.

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Grundförutsättningar för detta sammanslagningsförslag

Målet är långsiktigt hållbara kommuner

Målet med att genomföra en sammanslagning är att försöka bygga långsiktigt hållbara kommuner, med stabil ekonomi, möjlighet att möta 
samhällsförändringar samt möjligheter att prioritera inom sina verksamheter och bedriva en aktiv politik. För att nå detta mål behöver hänsyn tas 
till många faktorer utöver ekonomiskt läge. 

I den strukturella analys som ligger till grund för detta förslag har ett ekonomiska, strukturella och geografiska utgångspunkter beaktats. 

Ett antal vägledande principer baserade på PwC:s erfarenheter av kommuner har använts i analysarbetet. Principerna har anpassats till Ålands 
förutsättningar.

Principerna har varit:

• För att säkra ekonomisk stabilitet bör landskapsandelarnas andel av intäkterna inte utgöra mer än 1/3-del av intäkterna

• Kommunerna bör vara geografiskt sammanhängande

• Arbetsmarknadsregioner och kommuner bör närma sig varandra

• Befolkningsunderlaget bör vara stort nog att ge förutsättningar för att driva verksamheter och en effektiv administration, vilket inkluderar 
möjligheter till specialiserade administrativa tjänster. 

• Ingen kommun bör i utgångsläget ha en låneskuld som överstiger 100 procent av genomsnittet inom landskapet

• Soliditeten bör överstiga 50 procent - med ett mål på 70 procent. 

• För att kunna möta framtida förändringar bör skattesatsen i utgångsläget inte avvika mer än 1,50 procentenheter från det vägda medelvärdet 
inom landskapet. 

• Samtliga kommuner bör också ha tillgång mark för framtida expansion.

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Övriga principer

Utöver det strukturella och geografiska fakta har ett antal andra principer varit vägledande för att kommunerna har slagits ihop på det sätt som 
det har gjorts i vårt förslag som presenteras i detta PM. 

I sammanslagningsförslaget har befintliga samarbetsmönster värnats i så stor utsträckning som möjligt. Detta har i några fall behövts frångås för 
att uppnå de strukturella principerna. Förslaget har också tagit hänsyn till pendlingsmönster mellan kommuner eftersom ett av målen varit att de 
geografiska arbetsmarknadsregionerna och kommunerna bör närma sig varandra. Enligt svensk definition består dock Åland endast av en enda 
arbetsmarknadsregion där det största pendlingsmålet utöver den egna kommunen är Mariehamn i samtliga kommuner. Utifrån det har målet 
snarare varit att försöka lägga samman kommunerna på ett sådant sätt att möjligheten att passera någon kommunal service under
arbetspendlingen ska blir så stor som möjligt. 

Flera av målen är kopplade till ekonomi och därmed har förslaget lagts på ett sådant sätt att kommuner med ekonomiska utmaningar går samman 
med ekonomiskt starkare kommuner. Målet är att jämna ut skillnaderna mellan kommunerna där det är geografiskt möjligt. Resultatet av detta 
blir jämnare kommuner - men även en praktisk verklighet i form av att ekonomiskt starka kommuner kommer att behöva stödja de ekonomiskt 
svagare kommunerna.   

De sju perspektiven som angetts i anbudsförfrågan har också beaktas vid framtagandet av förslaget. Perspektiven har dock inte varit avgörande i 
vårt slutgiltiga förslag till uppdelning. Detta förslags konsekvenser ur de sju perspektiven kommer att tydliggöras och belysas vidare under 
processen.  

Slutligen har också stor hänsyn tagits till den information som framkommit i de intervjuer med kommundirektörer och ekonomichefer som 
genomförts under maj-juni.

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Förslaget – Åland fyra kommuner

Fyra kommuner med olika men jämnare förutsättningar

Förslaget innebär att Åland får tre fastlandskommuner samt en 
skärgårdskommun. Fastlandskommunerna kommer att ha 14 000, 7 000 
och 6 000 invånare och skärgården kommer ha strax över 1 000 invånare.

Förslaget innebär att två av kommunerna får en klart dominerande tätort 
(Jomala och Mariehamn) vilka medför en betydande ekonomisk trygghet 
för respektive sammanslagen kommun. De norra kommunerna har inte 
på samma sätt en lika tydlig dominerande part utan väger istället upp 
varandras olika styrkor och utmaningar på ett fördelaktigt sätt. 

Utifrån skärgårdens särskilda behov har ytterskärgårdskommunerna fått 
bilda en egen kommun. På detta sätt bör kommunen ha ett utrymme att 
fokusera och säkerställa att politisk ledning och tjänstemän i hela 
kommunen har en förståelse för de speciella förutsättningar som råder i 
hela kommunen. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Skärgården
(Brändö-Kumlinge-Sottunga-Kökar)

Kommunen bildas av de fyra ytterskärgårds-
kommunerna Brändö, Kumlinge, Sottunga och 
Kökar. Befolkningen i kommunen uppgår till ca 
1 200 invånare. Den tänkta kommunen har 
historiskt haft en minskande  befolkning, men 
befolkningsminskningen har planat ut och 
förväntas ligga i spannet 1 100-1 200 invånare 
framöver enligt befintliga prognoser. En 
utmaning är att kommunen kommer att ha en 
betydligt äldre befolkning än genomsnittet på 
Åland, 359 personer, alltså 31 procent av 
befolkningen är över 65 år. Detta kan jämföras 
med 20 procent på Åland som helhet. Antalet 
barn i åldrarna 1-5 uppgår till endast 2 procent 

och barn och ungdomar i åldern 6-18 kommer 
utgöra ca 10 procent av befolkningen. 

Kommunen kommer också vara den kommun 
med tidsmässigt absolut längst restider. En resa 
från de nordligaste delarna till de sydligaste 
delarna i kommunen kommer att ta upp emot 5 
timmar. Detta innebär att kommunens  
möjlighet till intern samverkan och att dela den 
kommunala närservicen blir ytterst begränsad. 
I och med sammanläggningen får kommunen 
totalt en relativt god ekonomi, vilket innebär att 
en samverkan kring närservicen inte per 
automatik behöver bli nödvändig. Kommunen 
har möjlighet att behålla de stora närservice-
organen i befintligt skick och skulle t.ex. kunna 
inrätta närservicenämnder  på respektive ö, 
eller i en annan konstellation för att säkra det 
lokala politiska inflytandet över den för 
skärgården så viktiga närservicen. För flera 
andra centrala tjänstemannauppgifter finns  
möjlighet att samarbeta, vilket idag sker till viss 
del. 

Den övervägande styrkan i den gemsamma 
kommunen är att så väl den politiska ledningen 
som tjänstemännen i hela kommunen kommer 
att ha en förståelse för de särskilda behov som 
föreligger i skärgården. Trots de skillnader som 
finns mellan de tidigare kommunerna så finns 

en möjlighet att ta till vara på likheterna. Detta 
bör medföra en förbättrad förutsättning att 
driva frågor kring skärgårdens särskilda behov. 

Ekonomiskt sätt blir kommunen relativt stark, 
försörjningskvoten uppgår till 66 procent, vilket 
är den högsta av de i det här förslaget tänkta 
kommunerna, men betydligt lägre än finska och 
svenska glesbygdskommuner.  Lånen kommer 
att uppgå till strax över 3 100 euro per invånare 
och ligger också högst av de nya kommunerna, 
men bara nämnvärt över t.ex. Södra 
kommunens skuldsättning. 

Gällande såväl soliditet som skattekraft kommer 
kommunen ligga något över Norra kommunen 
vilket innebär bättre förutsättningar i 
utgångsläget. Landskapsandelarna räknat i det 
gamla systemet kommer dock att uppgå till 38 
procent av finansieringen, vilket innebär att 
kommunen inte når målet om att maximalt en 
tredjedel av finansieringen ska bestå av 
landskapsandelar. Dessa kommer dock minska 
något i nya föreslagna systemet.

För att få samma skatteintäkter som idag skulle 
kommunen behöva ha en skatt på 17,93. Det 
innebär en höjning för Brändöborna och en 
sänkning för Kökarborna.  

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Norra
(Saltvik-Sund-Geta-Finström-Vårdö)

Norra kommunen utgörs av det fyra 
fastlandskommunerna Geta, Saltvik, Sund och 
Finström samt skärgårdskommunen Vårdö. 
Befolkningen uppgår till 6 327 invånare. 
Kommunen har haft en liten men positiv tillväxt 
befolkningsmässigt som ser ut att fortsätta 
enligt befolkningsprognoserna. Demografin 
inom kommunen kommer att spegla Åland väl. 
Andelen personer över 65 år utgör 21 procent av 
befolkningen. Barn i åldern 1-5 utgör ca 5 
procent av befolkningen medan barn och 
ungdomar i åldern 6-18 utgör ca 15 procent. 

Kommunen är väl geografisk sammanhållen 
med restider på ca en timme tvärs över 
kommunen. Kommunen kommer att bestå av 
flera centrum med viss tonvikt på Godby. Den 
tilltänkta kommunen följer nuvarande 

samarbetsmönster i hög utsträckning vilket bör 
förenkla för utvidgade samarbeten och utbyten. 
Möjligheterna att samverka kring närservice är 
god i den då nuvarande närservice kan utöka 
sina upptagningsområden till närliggande 
områden på andra sidan nuvarande 
kommungräns. 

Organisatoriskt och ekonomiskt har kommunen 
goda förutsättningar att möte de olika 
utmaningarna och på sikt förbättrar sina 
förutsättningar för att bedriva en effektiv 
närservice. Kommunens storlek och 
befolkningsunderlag innebär också att 
kommunen till stor del skulle klara av att sköta 
de flesta kommunala åtagandena utan behov av 
att samarbeta med andra kommuner. 

Den tilltänkta kommunen får i utgångläget en 
relativt god ekonomi, försörjningskvoten ligger 
på 62,7 procent men är svagt ökande.  

Låneskulden kommer sammantaget uppgå till 
2 367 euro per invånare vilket är näst lägst av de 
föreslagna kommunerna. Soliditeten i 
kommunen kommer att uppgå till ca 53 procent 
- vilket är lägst av samtliga kommuner. Detta 
kan förklaras av att ett antal kommuner 
medvetet valt korta avskrivningstider vilket 
minskat tillgångarna i balansräkningen.

Utmaningen för den tilltänkta kommunen ligger 
i att kommunen de senaste åren har haft mycket 
låga investeringar . Risken är det kan behöva 

ökas för att möta utvecklingen. Genomsnittet av 
investeringarna de senaste fem åren ligger per 
invånare på under hälften av t.ex. Södra 
kommunen och en tredjedel av 
skärgårdskommunerna men i nivå med Västra. 

Skattekraften i kommunen kommer att uppgå 
till 16 612 euro vilket kommer att vara lägst av 
de åländska kommunerna och ca 20 procent 
under genomsnittet. Detta resulterar i att 
andelen landskapsandelar, enligt det gamla 
systemet, skulle uppgå till 32 procent av 
finansieringen. 

En stor utmaning inom kommunen är det stora 
skillnaderna i skattesats, mellan 16,75 till 19,50. 
För erhålla samma skatteintäkter som idag 
skulle kommunen behöva ha en skattesats på 
18,48. Det innebär en höjning för de boende i 
Saltvik och Geta och en sänkning för de boende i 
Sund och Finström. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Västra
(Jomala-Eckerö-Hammarland)

Västra kommunen utgörs av Jomala, Eckerö och 
Hammarland. Kommunen kommer få strax över 
7 000 invånare och förväntas enligt prognoserna 
växa. Kommunen kommer präglas av en låg 
andel äldre och en hög andel yngre. Personer 
över 65 år kommer att utgöra ca 16 procent av 
befolkningen medan andelen invånare 1-5 år 
kommer utgör ca 7 procent och andelen 6-18 år 
ca 16 procent. Kommunen blir därmed den enda 
som kommer ha en högre andel som under 18 år 
än över 65 år.  Det kommer att fortsätta ge 
utslag i förhållandet mellan förskola/skola och 
äldreomsorg.

Kommunen skulle bli väl sammanhållen 
geografiskt med under en timmes resväg tvärs 
över kommunen. Kommunen kommer 
geografiskt få två regioncentrum: ett gemen-
samt med de större orterna Eckerö-
Hammarland samt centrala Jomala. 
Möjligheterna till samarbeten finns just kring 
Eckerö-Hammarlandområdet samtidigt som de 
samarbete som redan idag finns gällande t.ex. 
skola mellan Jomala och Mariehamn kan 
förväntas fortsätta. Kommunen får också en 
storlek och ett befolkningsunderlag som 
innebär att stora delar av basverksamheten i 
grunden bör kunna drivas utan att samarbeta 
med andra kommuner. 

Kommunen får en mycket stark ekonomi, 
försörjningskvoten ligger på 57 procent, 
skattekraften uppgår till 18 472 euro. 
Kommunen kommer ha näst starkaste 
utgångsläge av de fyra tilltänkta kommunerna.  
Skulderna kommer att uppgå till ca 148 euro per 
invånare vilket med god marginal är lägst av 
samtliga kommuner. Solideten kommer uppgå 
till 82 procent vilket är högst av alla kommuner. 

Kommunen har dock en väldigt låg 
investeringstakt, lägst i landskapet, och 
tillsammans med kommunens tillväxt är det 

troligt att denna kommer att behöva öka framåt. 
Utmaningen blir hur dessa investeringar ska 
finansieras. 

För att få samma skatteintäkter som idag skulle 
kommunen behöva ha en skatt på 17,22. Det 
innebär en marginell höjning för Jomalaborna 
och en sänkning för Eckeröborna. För de boende 
i Hammarland blir det i princip oförändrad 
skatt.  Landskapsanadelarna kommer med det 
nuvarande system uppgå till 24 procent av 
finansieringen.
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Södra
(Mariehamn-Lemland-Lumparland-Föglö)

Den tilltänkta kommunen består av 
fastlandskommunerna Mariehamn, Lemland, 
Lumparland och skärgårdskommunen Föglö. 
Den tilltänkta kommunen kommer att ha 
14 409 invånare och blir därmed den största 
kommunen på Åland. Kommunen kommer att 
växa måttligt framöver i förhållande till sin 
storlek. Demografiskt sett ligger befolkningen i 
nivå med genomsnittet för Åland med ca 21 
procent av befolkningen över 65 och 5 procent 
barn i åldern 1-5 år och barn/ungdomar i åldern 
6-18 uppgår till 14 procent. 

Kommunen kommer geografiskt bli något 

utdragen med ett strakt regioncentra i 
Mariehamn som ligger i ena änden av 
kommunen. Resvägen tvärs över kommunen är 
den längsta av fastlandskommunerna och 
kommer att uppgå till nära på 2 timmar från de 
bortre delarna av Föglö till Mariehamn. 
Bilvägen mellan kommunens två största orter 
kommer gå genom den angränsande kom-
munen Västra då de östra delarna av Jomala 
ligger mellan Lemland och Mariehamn. De 
nuvarande gränserna begränsar Mariehamns 
möjligheter att expandera. 

En möjlighet skulle vara att i samband med en 
kommunsammanslagning överföra en del från 
Västra till Södra för att undvika denna 
olägenhet. 

Sammarbetsmässigt finns de större 
möjligheterna till samarbete i den västra delen 
med närhet till Mariehamn samt i den östra 
delen mellan Lumparland, Lemland och Föglö. 
Konstellationen skulle innebära att nya 
samarbetsmönster skulle behöva utvecklas 
främst mellan Föglö och de närliggande orterna 
inom kommunen. Vissa delar av det befintliga 
samarbetet mellan Föglö och Sottunga bör dock 
kunna fortsätta.   

Kommunen får en mycket stark ekonomi, 
försörjningskvoten uppgår till 55,3 procent 

vilket är lägst av samtliga kommuner.  
Skattekraften uppgår till 21 606 euro vilket är 
starkast på Åland. Kommunen får relativt höga 
lån – 2 953 euro per invånare. Kommunen når 
soliditetsmålet på 70 procent med sin soliditet 
på 70,5 procent. Kommunen kommer 
gemensamt att ha en relativt hög 
investeringstakt vilket det ekonomiska resultatet 
tillåter utan risk för sjunkande soliditet.  

Sammantaget ger detta kommunen en stabil och 
trygg ekonomi utan behov av allt för stora 
förändringar. Den starka ekonomin innebär 
också att landskapsandelarna enligt det gamla 
systemet endast uppgår till 11,5 procent av 
intäkterna och kommunen blir som helhet inte 
så känsligt för svängningar i 
landskapsandelsystemet. 

För att behålla skatteintäkterna på samma nivå 
som idag skulle skattesatsen behöva uppgå till 
17,25 procent. För invånarna i Lumparland 
innebär det en sänkning och för invånarna i 
Lemland en höjning. För invånarna i 
Mariehamn och Föglö innebär det oförändrad 
skatt.
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Demografisk försörjningskvot

Den demografiska försörjningskvoten uppgår sammantaget till 57,8 
procent på Åland. 

Av de fyra nya kommunerna enligt förslaget får Södra den lägsta 
demografiska försörjningskvoten (55,3 procent). Västra får en 
försörjningskvot i nivå med försörjningskvoten för Åland som helhet 
(57,6 procent). 

Försörjningskvoten i Norra respektive Skärgården blir i förslaget högre 
än Ålands sammantagna försörjningskvot, på 62,6 procent respektive 
66,1 procent. 

Skattekraft

Skattekraften per invånare uppgår till 19 575 euro för Åland som 
helhet. 

I förslaget får Södra den klart starkaste skattekraften (21 006 euro per 
invånare). 

Västra, Norra och Skärgården får en något lägre skattekraft än 
genomsnittet för Åland. Västras skattekraft uppgår enligt förslaget till 
18 472 euro per invånare, Skärgårdens skattekraft uppgår till 17 159 
euro per invånare och Norras skattekraft uppgår till 16 612 euro per 
invånare. 

Strukturer i de nya kommunerna

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Ekonomiskt resultat

Det sammantagna historiska resultatet i de fyra nya kommunerna 
enligt förslaget varierar. 

Norra och Västra redovisar genomgående positiva resultat i procent av 
intäkterna. Norra nådde 2014 periodens högsta resultat på strax över 5 
procents som andel av intäkterna. 2011 nådde Västra sitt starkaste 
resultat under perioden på ca 10 procent som andel av intäkterna.

Södra redovisar något svagare resultat, med undantag för 2014 då 
resultatet var starkt positivt (till följd av engångsposter i Mariehamns 
stad 2014). Skärgården har redovisat negativa resultat under två år 
under perioden, men 2014 var resultatet positivt och uppgick till drygt 
5 procent av intäkterna vilket också till mindre del beror på 
engångsposter. 

Finansiering

Den genomsnittliga finansiering på Åland utgörs till ca 20 procent av 
landskapsandelar, ca 20 procent av verksamheternas intäkter och ca 60 
procent av skatteintäkter.

Utifrån förslaget utgörs Norras (32 procent) och Skärgårdens (38 
procent) finansiering till jämförelsevis stor del av landskapsandelar 
räknat i gamla systemet. 

Södras finansiering utgörs endast till 12 procent av landskapsandelar. 
En jämförelsevis stor del av intäkterna kommer i Södra från 
verksamhetens intäkter. 

Västras finansiering utgörs till ca 24 procent av landskapsandelar. 
Tillsammans med jämförelsevis låg finansiering via verksamheternas 
intäkter utgör skatteintäkterna en relativt stor andel av finansieringen. 

Resultat och finansiering i de nya kommunerna

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Soliditet

Soliditeten uppgår sammantaget på Åland till 68,9 procent.

Av de nya kommunerna får Västra den starkaste soliditeten (81,7 
procent). Även Södra får en jämförelsevis stark soliditet (70,5 procent). 
Båda dessa kommuner når således det önskade värdet om en soliditet 
på 70 procent.

Norra och Skärgården får en klart svagare soliditet med 52,5 procent 
respektive 59,4 procent. 

Relativ skuldsättning

Enligt förslaget blir den relativa skuldsättningen högst i Skärgården 
(60,8 procent). Västra får den klart lägsta relativa skuldsättningen med 
endast 18,9 procent. 

Norra och Södra får en högre relativ skuldsättning än genomsnittet, 
med 54,0 procent respektive 54,7 procent. 

Soliditet och relativ skuldsättning i de nya kommunerna
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Investeringar

De historiska investeringsnivåerna har genomgående varit högst i 
Södra och Skärgården. Skärgårdens investeringsnivå har ökat under de 
tre senaste åren och var 2014 den högsta av de fyra kommunernas på 
knappt 1 400 euro per invånare. Södras investeringsnivå 2014 uppgick 
till ca 1 200 euro per invånare. 

Norra och Västra har haft klart lägre investeringsnivåer historiskt. 2014 
var uppgick såväl Norras som Västras investeringsnivå till knappt 400 
euro per invånare. 

Lånestock

Västra får klart lägst lånestock (148 euro per invånare) och som visades 
på tidigare bild också den starkaste soliditeten. 

Av de tre övriga kommunerna får Skärgården den högsta lånestocken, 
med strax över 3 100 euro per invånare. Södras lånestock uppgår till 
2 953 euro per invånare och Norras uppgår till 2 367 euro per invånare. 

Den genomsnittliga lånestocken för Åland uppgår till 2 151 euro per 
invånare. 

Investeringar och lånestock i de nya kommunerna
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Skattesats

Skattesatsen uppgår i genomsnitt på Åland till 17,49. 

Skulle samtliga kommuner eftersträva samma skatteintäkter som idag 
skulle skattesatserna i kommunerna behöva ligga mellan 18,48 och 
17,22 i de tilltänkta kommunerna.

Av de fyra kommunerna blir skattesatsen lägre i Södra (17,25) och 
Västra (17,22). Norra (18,48) får den högsta skattesatsen. Skärgårdens 
skattesats skulle uppgå till 17,93.

Sammanläggningen skulle kunna leda till  effektiviseringar vilket 
öppnar möjligheten för en lägre skattesats. Vidare kan det så kallade 
sammanläggningsstödet hålla tillbaka nivån på skattesatsen. Samtidigt 
genererar en sammanläggning med stor säkerhet ett antal 
omstruktureringskostnader.

Tänkt skattesats och utrymme för omstruktureringskostnader kommer 
att belysas djupare senare i processen. Dessa skattesatser ska tolkas 
som en referens, givet att inga större omstruktureringar genomförs i 
samband med sammanslagningen.   

Skattesats – oförändrad
Gamla landskapsandelsystemet samt exklusive sammanslagningsstöd

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Perspektiven

I enlighet med anbudsbegäran ska var och en av de lagda förslagen beaktas ur de sju perspektiven: 

1. Hållbar samhällsutveckling och fysisk planering 

2. Närhet och tillgänglighet, 

3. Demokrati, transparens och delaktighet

4. Kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling

5. Integritet, rättssäkerhet och jämlikhet

6. Ekonomisk bärkraft och effektivitet inklusive försörjningskvoten

7. Skärgårdens särskilda behov

Den huvudsakliga analysen utifrån dessa perspektiv kommer att ske i samband med de workshops som kommer att hållas under september –
oktober 2016 tillsammans med politiker och tjänstemän från samtliga kommuner. Genom detta angreppssätt hoppas vi på en dynamisk och 
underbyggd analys där respektive kommun får en möjlighet delge sin syn på perspektiven och förslagen. 

I arbetet med detta förslag har som tidigare nämnts perspektiven beaktas utifrån vår förförståelse för perspektiven kompletterat med remissvar 
från Kommunförbundet samt Mariehamns stad. På följande sidor återfinns en kort beskrivning av perspektiven och hur dessa i vår mening spelar 
in i detta förslag på kommunstruktur samt vilka områden som speciellt behöver beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.

Beskrivningarna är i huvudsak tänkta som ett underlag och embryo inför workshopen snarare än en analys utifrån perspektiven. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Hållbar samhällsutveckling och fysisk planering 

Utgångspunkt

Genom fysiska strukturer i samhället kan många positiva effekter - och synergieffekter uppstå, ett helhetsperspektiv och planering av samhället 
för att bättre möta våra framtida utmaningar blir allt viktigare.

Ett centralt syfte med utredningen av kommunstrukturen på Åland är att skapa ett gediget och konkret kunskapsunderlag för en kommunstruktur 
som kan möta nuvarande och framtida behov i samhället.

De offentliga institutionerna och de offentliga angelägenheter som inryms inom dessa bör vara långsiktigt hållbara. Utvecklings – och 
hållbarhetsagendan utgick i början av processen från fyra fokusområden: tillväxt, ökad skattekraft, samhällsplanering och hållbar utveckling. Alla 
dessa områden är viktiga att beakta. Därvid är fysiska strukturer likaväl ett viktigt verktyg för ett diversifierat framgångsrikt näringsliv. 
Samhällsplanering omfattar riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur, miljö och hur våra gemensamma 
samhällsintressen skall utvecklas. 

Ur ett medborgarperspektiv handlar fysisk planering mer generellt om bl. a. fungerande och hållbara kommunikationer, kvaliteter i den bebyggda 
miljön och hela livsmiljöns och samhällets utformning. På en mer konkret nivå kan det handla om markplaneringsfrågor och fungerande tjänster 
och rådgivning i samband med boende och byggande. Det finns såväl regionala som lokala intressen (strategiska som enskilda) avseende fysisk 
planering som är viktiga att beakta. För att beakta olika intressen krävs en fungerande struktur och institutioner som förmår beakta olika 
intressen vad gäller fysisk planering. Med andra ord krävs en väl fungerande flernivåstyrning som är logisk och sammanhängande. 

Reflektion 

En sammanslagning av kommunerna i enlighet med detta förslag bör inverka positivt på möjligheterna till en hållbar samhällsplanering. Ett 
större planeringsområde och större samverkan mellan de tjänstemän som i dagsläget arbetar med samhällsplaneringen bör kunna förstärka 
kommunernas möjligheter att arbeta mer strategiskt och med riktade resurser. I jämförelse med dagsläget bör utrymme kunna skapas för att 
varje kommun ska kunna ha egen planläggningskompetens och därmed minska beroendet av externa konsulter. Det större kommunerna bör 
också kunna ha tjänstemän specialiserade på planeringsprocess å ena sidan och medborgarstöd i from av byggnadsinspektörer, rådgivning och 
bygglovsfrågor å andra sidan.

Samtidigt kommer ett samgående av kommunerna innebära att den idag mycket lokala förankringen i processerna som finns kommer att minska. 
Detta kan leda till att medborgarnas och politikernas inflytande i processen minskar, samtidigt som handläggning och planering bör bli mer 
likartad över hela landskapet. De tilltänkta kommunerna bör också kunna bidra starkare i en eventuell regionplaneringsprocess än vad dagens 16 
kommuner har möjlighet till. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Närhet och tillgänglighet

Utgångspunkt

Närhet berör främst medborgarnas närhet till service (t.ex. skola, bibliotek, omvårdnad, handel, post etc.) och beslutsfattande (var besluten fattas: 
centralt/lokalt). Närhet handlar även om avstånd mellan hem, arbete och service. Avstånd är ett sätt att mäta närheten och tid är ett annat. Vidare 
har förutsättningar som infrastruktur (trafik, kollektivtrafik och internet etc.) påverkan på närheten.

Tillgängligheten bör ställas i relation till service och beslutsfattande. Tillgängligheten berör exempelvis kommunikationsmöjligheter, 
serviceutbudet och öppettider i relation kapacitet. Tillgängligheten till beslutsfattande berör främst vem som fattar beslut dvs. frågor om lokal 
representation, men även medborgarnas möjlighet att ta del av beslutsprocessen genom att t.ex. delta på politiska sammanträden.

Reflektion

I beaktandet av detta perspektivet har en skillnad gjorts mellan det som uppfattas som ”närservice” (skola, förskola, bibliotek samt till del 
servicehem) och den generella servicen som för kommunen innefattar ekonomifunktioner, kansli, kommundirektör, byggnadsinspektör och 
liknande. För medborgarna innebär den generella servicen närhet till kommunkansli, möjlighet att träffa kommundirektör samt närheten till de 
politiska beslutsfattandet. Utgångpunkten har varit att förflyttningar eller nedläggningar av närservicen påverkar medborgarna direkt i mycket 
högre utsträckning än förändringar inom den generella servicen eftersom denna i lägre grad dagligen nyttjas av kommunmedborgarna. 

Eftersom ingen av de tilltänkta kommunerna initialt har några ekonomiska svårigheter föreligger inget akut behov av omstruktureringar inom 
närservicen. En effektivisering av dessa bör i ett initialt skede fokusera på att på ett bättre sätt utnyttja befintliga resurser i form av större 
upptagningsområde, gemensamma tjänster och eventuella specialinriktningar inom närservicen snarare än nedläggningar eller stora 
omstruktureringar. Här spelar också den gemensamma kommunens agerande inom infrastruktur roll. Därmed bedöms effekten gällande närhet 
och tillgänglighet gällande närservice i utgångsläget bli begränsade. 

Gällande den generella servicen förväntas dock närhet och tillgänglighet påverkas negativt då till exempel antalet kommundirektörer och antalet 
politiker per invånare minskar. Med samma argumentation som ovan har kommunerna en möjlighet att omstrukturera nuvarande 
kommunkontor till någon form av lokala medborgarkontor. En samlokalisering av flertalet administrativa tjänster bör ändå vara ett logiskt och 
önskvärt utfall av ett samgående. Möjlighet att träffa byggnadsinspektören eller ekonomichefen kommer att minska eftersom resvägen i många 
fall ökas kraftigt jämfört med idag. 

Just tillgången till den generella servicen kommer därmed bli viktig att belysa och den gemensamma kommunen behöver avgöra vilka tjänster 
medborgarna nyttjar i störst utsträckning och hur säkerställandet av dess lokala närvaro kan ske.

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Demokrati, transparens och delaktighet

Utgångspunkt

Demokrati, transparens och delaktighet berör främst formerna för det representativa demokratiska systemet: hur förtroendevalda organiseras i 
politiska församlingar (lokalt och regionalt) är centralt för detta perspektiv. Det handlar om antal förtroendevalda, representativiteten hos dessa 
och beslutsmakt på olika nivåer m.m. Ett demokratiskt system förutsätter en hög grad av transparens och delaktighet vilket är viktigt att beakta. 
Hur kommunstrukturer påverkar tillgång för medborgare att finna representation via till exempel politiska partier i allmänna val ska också 
belysas. Detta är särskilt viktigt utifrån en representativitetssynpunkt. Det handlar även om villkoren för de förtroendevalda: förutsättningarna 
för att vilja engagera sig politiskt och behålla sitt uppdrag.

Medborgare görs delaktiga främst genom öppna och fria val av förtroendevalda som ska representera dem i parlamentariska församlingar. Den 
generella trenden bland demokratiska samhällen går mot ett minskat folkligt deltagande genom organisering i politiska partier och en ökad 
benägenhet till deltagande i sakfrågor som berör enskilda. Trenden avseende medborgerlig delaktighet berör därför inte enbart frågor som 
deltagande i allmänna val och valfrihet av service (t.ex. val av skola och äldreomsorg) utan även möjligheten till medborgerlig delaktighet i 
beslutsfattandet, exempelvis genom folkinitiativ, folkomröstningar, och former för medborgardialog, som t.ex. medborgarförslag. Förutom det 
berör även delaktighet möjligheter för individer och grupper att utöva inflytande över servicen: genom enkäter, utvecklingssamtal i skolan eller 
genom lokala föreningar och råd etc.

Transparens är centralt för hur medborgare och media ges möjligheter att få information och bedöma det offentliga, vilket i sin tur ligger till 
grund för val av servicen (skola, äldreboende etc.) men även av förtroendevalda genom allmänna val. Hur strukturella förutsättningar påverkar 
offentliga institutioners möjlighet till att agera transparent är därför viktigt att beakta. 

Reflektion

I förslaget kommer max 5 och minst 3 kommuner gå samman till en gemensam kommun. I samtliga av dessa falla kommer antalet 
förtroendevalda i kommunerna att minska i förhållande till dagsläget givet att antalet förtroendevalda ska följa lagens rekommendation. Detta 
gäller så väl förtroendevalda i nämnder som i kommunfullmäktige. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport ”Kommunstorlek och 
demokrati” (2007) analyseras de långsiktiga konsekvenserna av kommunsammanslagningen ur ett demokratiskt perspektiv. En av slutsatserna 
rapporten kom fram till var att antalet förtroendevalda minskat, men att politiska partier samtidigt ökat sin aktivitet på lokal nivå. Ett färre antal 
kommuner och förtroendevalda ställer ökade krav på transparensen genom fungerande processer för hur det politiska beslutsfattandet 
tillgängliggörs för allmänheten. Samtidigt som antalet förtroendevalda sannolikt minskar kan det i sin tur bidra till att graden av delaktighet 
bland de som innehar ett politiskt förtroendeuppdrag ökar. Ett ökat avstånd mellan medborgare och politiker ställer även högre krav på 
möjligheter för medborgerlig delaktighet. 
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Kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling

Utgångspunkt

Organiseringen av den offentliga verksamheten har bäring på förutsättningarna för leveransens kvalitet. Kvalitet och kompetens i genomförandet 
innebär bl.a. att personalen har tillräcklig erfarenhet och specialkunskap om det specifika sakområdet, formell behörighet och tillräcklig kapacitet. 
Inom kompetenskriteriet finns även dimensionerna kompetens att möta nya behov och uppgifter samt kontinuitet i kompetensen. Långsiktig 
kompetensförsörjning utgör även därför en central aspekt som bör beaktas. Den offentliga verksamhetens förmåga att ständigt utvecklas för att 
möta samhällets förändrade förutsättningar och behov är central och konstitueras av det offentligas struktur. Detta innebär bl.a. att 
kompetensförsörjningen och möjligheter för en verksamhet att utvecklas är beroende av bl. a. närhet, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar. Ur en produktionsaspekt går att argumentera för att en större organisation kan ha bättre ekonomiska och utvecklingsmässiga 
förutsättningar – som att exempelvis rekrytera och behålla kompetens. I motsats till detta kan små organisationer ha bättre förutsättningar för att 
finnas nära brukare och invånare, ha korta beslutsvägar och anpassa sig till lokala förhållanden och önskemål. Kvalitet kan därför innebära olika 
saker som gynnas av olika organisatoriska förhållanden. 

Reflektion

Stora och små organisationer har olika styrkor gällande kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling. I samband med den 
kommunsammanslagning som framförs i detta PM kommer i flera fall de styrkor som i dagsläget finns i de mycket små kommunkanslierna 
genom korta beslutsvägar och den goda kännedomen om de olika delarna om kommunen gå förlorad. I utbyte bör dessa organisationer få en 
större möjlighet att attrahera kärnkompetenser och frigöra utrymme till mer specialiserade kompetenser. De tjänstemän som i dagsläget utför 
flera typer av uppgifter i flera kommuner kommer troligtvis, tillsammans med andra utföra en av de uppgifterna i den gemensamma kommunen 
eftersom kommunerna utifrån det ekonomiska utgångsläget inte behöver minska antalet anställda. Ett logiskt utfall blir således att lokal 
allmänkunskap kommer att bytas mot specialisering och kollegialt utbyte. Eventuella effekter av den här typen kommer dock att variera inom 
olika områden. Det är således viktigt att framåt analysera inom vilka områden denna effekt kan realiseras och inom vilka områden den lokala 
allmänkunskapen behöver bevaras för att ge medborgarna bästa möjliga service. 

Under kommunintervjuerna har en oro kring kompensförsörjningen uttryckts inom flera områden, något som till del bör förbättras även på 
längre sikt genom de större kommunerna.
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Integritet, rättssäkerhet och jämlikhet

Utgångspunkt

Det är viktigt att det offentliga klarar av att leverera service som är jämlik och likvärdig samt att garantera den personliga integriteten. Med 
likvärdighet avses att en tjänst är av lika värde för alla oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar eller boendeort. Den personliga integriteten 
vid t.ex. myndighetsutövning ska kunna garanteras, vilket även aktualiserar hantering av jävsfrågor. Generellt sett ställs högre krav på 
hanteringen av jävsfrågor i mindre kommuner. Hur jävsproblematiken påverkas av kommunstruktur ska därför belysas. Rättssäkerheten ställer 
krav på att alla invånare ska ha den trygghet som skapas genom rättsregler som tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt inom de ramar lagen 
anger. Likheten inför lagen säkras bland annat genom möjlighet för alla invånare att överklaga beslut som fattats av ett kommunalt eller statligt 
organ. Rättssäkerheten kan garanteras av en tydlig ansvarsfördelning mellan den som utför servicen och den som svarar för övervakningen. 
Rättssäkerheten innebär även att kompetens och kapacitet finns vid handläggning och myndighetsutövning inom det offentliga.

Reflektion

Större organisationer behöver inte per definition betyda större rättssäkerhet, integritet eller jämlikhet. En liten organisation som aktivt arbetar 
med dessa frågor kan många gånger prestera bättre än en stor organisation som inte gör detsamma. En större organisation har dock bättre 
förutsättningar att minska personbundenhet och utöka utbytet mellan personer som arbetar med likartade frågor vilket ger bättre förutsättningar 
för att fatta likartade beslut.  Detta kan även i dagsläget lösas med olika typer av samarbeten. En större kommun skulle dock innebära att dessa 
frågor kan tillämpas och diskuteras inom den egna organisationen där samma tillämpning är gällande, samtidigt som känsligheten vid frånvaro 
minskar.

Ur så väl integritets- och jävssynpunkt finns fördelar med att organisationerna är större. Det finns till exempel en större möjlighet att kunna 
fördela arbetet på ett annat sätt i de fall personalens och kommuninvånarnas privata relationer riskerar att minska förtroendet för en objektiv 
behandling av ärendet.  

Överhuvudtaget är frågor gällande integritet, rättssäkerhet och jämlikhet en del av en förvaltnings kvalitetsarbete. Genom att bilda större enheter 
skapas utrymme för att mer aktivt arbeta med denna typ av frågor och tillgodose behovet av fortbildning eller formandet av nya rutiner för att 
säkerställa samtliga aspekter som begreppet god förvaltning omfattar.
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Ekonomisk bärkraft och effektivitet inklusive försörjningskvoten

Utgångspunkt

Organisationen av servicen bör skapa en tillräcklig inkomstbas och kapacitet för att möta omvärldsförändringar, framtidens utmaningar och 
behov: som exempelvis att försörjningskvoten bedöms öka. Organisationen bör främja kostnadseffektivitet samt att avsedda resultat och effekter 
uppnås. Offentlig verksamhet bör även uppfylla krav på hållbarhet i ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende. Tillräckliga ekonomiska 
resurser skapar därtill förutsättningar för reella prioriteringar mellan verksamheter och ger därmed substans till demokratiaspekten. En 
utgångspunkt av betydelse är också att beslutsmakten så långt som möjligt sammanfaller med det ekonomiska ansvaret, så att den som fattar 
beslut om verksamheten även ansvarar för finansieringen. Om uppdraget att sköta en verksamhet ges av landskapet via ny lagstiftning borde det 
således också inbegripa att landskapet har ett ansvar för att verksamheten finansieras utgående från den kvalitetsnivå som lagstiftningen anger. 
Påverkan på ekonomisk självfinansieringsgrad kommer belysas: hur de olika kommunstrukturerna påverkar kommunernas budget avseende hur 
stor del som finansieras av egna medel och av landskapsandelar.

Reflektion

Ett stort fokus har lagts vid ekonomin i den inledande analysen av det här förslaget. Utifrån våra tidigare erfarenheter vet vi att en av de största 
utmaningarna för kommuner i framtiden är finansieringen av främst äldreomsorgen med en allt åldrande befolkning. Dessa utmaningar återfinns 
också på Åland utifrån ÅSUBs befolkningsprognoser. Stor vikt har därför lagts vid att jämna ut de ekonomiska försättningarna då utmaningen 
visat sig betydligt större i vissa kommuner än andra.  Samtidigt visar nulägesanalysen att kommunerna i dagsläget har relativt goda ekonomiska 
förutsättningar, vilket innebär att sammanslagningarna för de flesta inte behöver göras utifrån en akut kris, och verksamheterna behöver därmed 
inte i utgångsläget förändras direkt. Ur effektivitetssynpunkt innebär det att effektiviseringar och kvalitetshöjningar kan göras där det är rationellt 
snarare än som akut åtgärd. Utifrån vår analys är detta ett gynnsamt utgångsläge för sammanslagningar. 

Förslaget innebär att flera i dagsläget strukturella skillnader gällande ekonomiskt bärkraft jämnas ut mellan kommunerna. I och med 
sammanslagningen minskar skillnaderna i skattekraft från nära 90 procent till ca 30 procent, försörjningskvoterna jämnas ut och beroendet av 
landskapsandelar minskar kraftigt för flera kommuner. Utifrån dessa förändringar bedömer vi att den långsiktiga uthålligheten och 
förutsättningarna för att säkra tillräckliga resurser för att även i framtiden kunna göra politiska prioriteringar i kommunerna ökar. Den 
långsiktiga ekonomiska bärkraften inom såväl nuvarande som tilltänkta kommuner kommer dock analysernas och beskrivas senare i processen. 
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Skärgårdens särskilda behov

Utgångspunkt

Skärgårdens särskilda behov skiljer sig från övriga perspektiv som beskrivits ovan eftersom det kommer belysas särskilt inom respektive 
perspektiv.

Som skärgård definieras öar utan fast förbindelse. Målsättningen enligt landskapets budget år 2016 är “en fortsatt spridd bosättning i landskapet 
och en befolkningsutveckling i alla regioner”. För bevarande av fast bosättning i skärgården är tillräckliga möjligheter till utkomst, 
kommunikationer och basservice avgörande faktorer. 

Närhet och tillgänglighet är aspekter som har särskild betydelse för skärgården i diskussionerna om kommunstrukturen. Tillgänglighet till service 
kan mätas i tid eller avstånd, För vissa typer av basservice är fysisk närhet avgörande för att servicen ska upplevas som meningsfull, vilket 
omfattar bland annat barnomsorg, grundskola, äldreomsorg, bibliotek och brand- och räddningsväsendet. Det är inte bara kommunikationerna 
till och från skärgården som har betydelse för organisationen av verksamheterna utan även kommunikationerna mellan skärgårdens olika delar. 
Skärgårdstrafiken organiseras och finansieras på landskapsnivå, varför en samsyn om till exempel näringslivets, landskapets och den kommunala 
servicens behov behöver finns mellan parterna.

Viss offentlig service kan produceras på distans och tillgänglighet kan uppnås med tekniska lösningar. Detta ska förstås i dubbel bemärkelse, det 
vill säga att skärgården inte endast uppfattas som mottagare av service som produceras på distans, utan även som en enhet med möjlighet att 
producera service som genom olika medel görs tillgänglig för övriga Åland. Servicenivån behöver analyseras i relation till de kostnader som 
servicenivån är förenad med, vilket inte bara gäller skärgården utan hela Åland.

Reflektion

Skärgårdens särskilda behov beaktas som ovan beskrivits ur samtliga perspektiv. Att skärgården utan fasta förbindelser, med långa resvägar och 
en geografisk splittring har speciella behov jämfört övriga kommuner är oomtvistat. I det tilltänkta förslaget har främst ett avgörande behövts 
göras mellan ekonomisk långsiktig hållbarhet och skärgårdens särskilda behov. Förslaget utgår från en tro på att skärgårdsbefolkningen som 
helhet har bäst förståelse för vilka behov som behöver säkerställas för en levande skärgård och att denna kan behållas via en demokratisk och 
strukturell organisation som i huvudsak består av skärgårdsbor. Under intervjuerna med skärgårdskommunerna uttrycktes en särskild oro över 
att i en framtida sammanslagning utgöra en perifer del av den nya kommunen. Genom en sammanslagning av ytterskärgården motverkas risken 
att skärgårdsminoritet ställs mot en faståländsk majoritet inom en och samma kommun. Samtidigt ger förslagen en ökad möjlighet för 
kunskapsutbyte och en relativt stabil gemensam ekonomisk situation. 
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