
Förslaget till ny 
kommunstruktur 



Mål: Fem kommuner 

*Ängö, Bussö, Järsö, Nåtö, Granholm och Slättholm överförs till de nya kommunerna.  



Sammanslagningsunderstöd 



Vision: Tre kommuner 



Lagstiftning 

Kommunindelningslagen bestämmer 

kommungränserna och nivån på 

samgångsunderstödet. 

Gränserna för de fem nya kommunerna fastställs genom lag.  

En blankettlag hänvisar till den finländska 

kommunstrukturlagen i tillämpliga delar.  



Många kommuner är alltför beroende av landskapsandelarna. 
 

• I genomsnitt utgör landskapsandelar ca 20 procent av 
kommunernas intäkter, men andelarna varierar från 
knappt 8 procent till 55 procent.  
 

• År 2014 fick 10 kommuner mer än en tredjedel av sina 
intäkter via landskapsandelarna. 

 

Ekonomiska förutsättningar 

 



Kommunernas andel av 
landskapets ekonomi inte kan 
öka enligt det scenario PwC:s 
prognos visar. 
 
 
 

Samhällets ekonomi 

 



Nulägesanalys 

http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredning-2016/nulagesanalys


Befolkningsstrukturen 

Befolkningsstrukturen ger idag kommunerna mycket olika förutsättningar 
och den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt.  
 
• I princip visar den demografiska försörjningskvoten hur många 

personer, förutom sig själv, som personer i arbetsför ålder (15–64 år) 
måste klara av att försörja (dvs. barn och pensionärer).  
 

• Om den demografiska försörjningskvoten är 100 procent innebär det att 
man skall klara av att försörja ytterligare en person, förutom sig själv. 
 

 
Källa: Åsub 
 
 



Befolkningsstrukturen – rörlig karta 

Källa: Åsub 



Skillnader i kostnadsnivå 

• Skillnaderna i kostnadsnivå mellan 
kommuner är i nuläget stora och 
kan inte enbart förklaras av olika 
politisk ambitionsnivå.  
 

• 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. 
 
 

   
 



Politiskt ansvar 

• Det är svårt för små kommuner att hålla hög kvalitet i den allt mer 
specialiserade välfärden. 
 

• Detta hanteras ofta genom samarbeten med andra kommuner.  
 

• När den politiska ledningen för välfärdstjänsten inte är direktvald 
av kommuninvånarna blir det svårare att utkräva politiskt ansvar. 

 

 



Slutsatser från Åsubs enkät 

• Ålänningarna vill med största sannolikhet ha en ny kommunstruktur. 
 

• Den nuvarande kommunindelningen får ett jämförelsevis svagt stöd. Mindre 
än en fjärdedel av invånarna ger den sitt stöd 
 

• De kommunalt förtroendevalda ger det nuvarande alternativet med 16 
kommuner betydligt högre betyg än invånarna i gemen.  
 

 

 

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/rapport-den_framtida_kommunindelningen_pa_aland-en_enkatstudie.pdf


Tidsplan 



Mer information 

http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen


Till sist 

• Vilka problem ser ni? 

• Vilka möjligheter ser ni? 

• Vilka är alternativen? 

• Vad ska vi ta med oss från er? 
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