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Disposition
qNågra	  ord	  om	  kommunindelningsutredningar	  i	  allmänhet	  och	  
Finström-‐Geta-‐Sund	  i	  synnerhet

q Demokrati,	  representation	  och	  deltagande	  i	  sammanslagna	  
kommuner
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En	  kommunsammanslagning	  har	  få	  
automatiska	  effekter:	  Det	  mesta	  behöver	  man	  
komma	  överens	  om
q EN	  kommun	  ska	  ha	  ETT	  namn,	  ETT	  fullmäktige,	  EN	  skattesats	  och	  förväntas	  
behandla	  invånare,	  anställda	  och	  företag	  på	  ett	  enhetligt	  sätt	  =	  saker	  måste	  
samordnas	  
q På	  de	  allra	  flesta	  punkter	  behöver	  kommunernas	  beslutsfattare	  avtala	  om	  hur	  
den	  nya	  kommunens	  organisation	  och	  service	  ska	  de	  ut
q En	  kommunsammanslagning	  skapar	  utvecklingspotential	  =	  en	  möjlighet	  att	  
göra	  saker	  på	  ett	  nytt	  och	  bättre	  sätt
q De	  långsiktiga	  effekterna	  av	  en	  sammanslagning	  beror	  bl.a.	  hur	  man	  lyckas	  
hantera	  utvecklingspotentialen	  och	  hur	  man	  klarar	  av	  att	  styra	  processen	  
q I	  grund	  och	  botten	  handlar	  det	  om	  politik!	  
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Kommunsammanslagningarnas	  potential	  är	  beroende	  av	  var	  man	  börjar	  
(Koski	  et	  al	  2013,	  88)
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Yttre	  tryck	  på	  
ändrad
kommun-‐
struktur

Typ	  av	  samman-‐
slagning

Tyngdpunkt i	  processen

Litet

Stort

1. Utvecklande Den nya	  kommunens	  framtid	  

2. Effektiverande Den nya	  kommunens	  service

3. Anpassande Den	  nya	  kommunens	  ekonomi

4. Räddande En eller	  flera	  kommuners	  överlevnad

5.	  	  Tvångssamman-‐
slagning av	  
kommuner	  i	  
ekonomisk	  kris	  

Säkra servicen till	  invånarna	  i	  
kriskommunen



Två	  huvudpunkter
q Anpassningsbehov

q Utvecklingspotential
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Innehållet	  i	  en	  
kommunindelningsutredning
Kommunindelningslagen	  1196/1997	  som	  gäller	  på	  Åland	  ställer	  inga	  krav	  på	  innehållet	  i	  en	  
kommunindelningsutredning

Enligt	  kommunstrukturlagen	  2009	  (som	  gäller	  i	  Finland)	  ska	  en	  utredning	  innehålla	  åtminstone	  
följande	  punkter:

1. Plan	  för	  hur	  förvaltningen	  och	  servicen	  ska	  ordnas	  och	  servicen	  produceras

2. Utredning	  om	  sammanslagningens	  konsekvenser	  för	  kommunernas	  samarbete

3. En	  redogörelse	  för	  den	  ekonomiska	  situationen

4. En	  bedömning	  av	  invånarnas	  möjligheter	  att	  delta	  och	  påverka	  samt	  ordnandet	  av	  
närdemokratin

5. En	  detaljerad	  bedömning	  av	  för-‐ och	  nackdelarna	  med	  en	  kommunsammanslagning
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Typiska	  (och	  ofta	  motstridiga)	  målsättningar	  i	  sammanslagningsavtal	  
(Koski	  et	  al	  2013,	  89-‐90)

EFFEKTIVITETSMÅLSÄTTNINGAR

Förnya	  kommunens	  ledningssystem

Hålla	  skattesatsen	  på	  en	  lägre	  nivå	  än	  
landskapets	  genomsnitt

Halvera	  skuldsättningstakten

Minska	  personaltillväxten	  genom	  att	  utnyttja	  
pensioneringar

UTJÄMNINGSMÅLSÄTTNINGAR

Utveckla	  närdemokratin	  t.ex.	  genom	  
kommundelsråd

Bevara	  småskolorna	  (alternativt	  ställa	  upp	  
kriterier	  för	  skolnedläggningar)

Trygga	  de	  lokala	  vårdcentralernas	  verksamhet
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En	  kommun	  – en	  politisk	  organisation	  
q Den	  sammanslagna	  kommunen	  ska	  ha	  ett	  fullmäktige.	  Enligt	  kommunallagens	  
rekommendationer	  skulle	  nya	  FGS	  ha	  ett	  fullmäktige	  med	  21	  medlemmar.	  

q Kommunen	  ska	  ha	  en	  kommunstyrelse	  med	  minst	  5	  medlemmar

q Om	  nämnder	  och	  andra	  organ	  bestämmer	  kommunfullmäktige	  i	  
förvaltningsstadgan
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Demokrati,	  deltagande	  och	  representation
Förtroendeuppdrag	  i	  kommunerna	  2016
Källa:	  ÅSUB

Alla	  uppdrag Fullmäktige Styrelse

Finström 45 17 7

Geta 37 9 5

Sund 40 13 5

FGS-‐totalt 122 39 17
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Vad	  kan	  man	  göra	  för	  att	  alla	  delar	  av	  kommunen	  
ska	  höras	  efter	  en	  sammanslagning?
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Kvotera	  fullmäktigeplatser?	  
Nej,	  det	  går	  inte!
”Vid	  lagtingsval	  utgör	  landskapet	  en	  valkrets.	  Vid	  
kommunalval	  utgör	  kommun	  en	  valkrets”

Landskapslag	  om	  lagtingsval	  och	  kommunalval	  ÅFS	  1970:39	  3	  §.	  
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Däremot	  går	  det	  att	  komma	  överens	  i	  
sammanslagningsavtalet	  om	  att
qVälja	  ett	  större	  antal	  fullmäktigeledamöter	  än	  det	  antal	  som	  
rekommenderas	  i	  Kommunallag	  för	  landskapet	  Åland	  § 38
q I	  sammanslagningsavtalet	  komma	  överens	  om	  kvotering	  av	  platser	  
i	  styrelse	  och	  nämnder	  för	  en	  övergångsperiod	  (kvoteringen	  får	  ändå	  
inte	  stå	  i	  strid	  med	  politisk	  proportionalitet	  och	  jämställdhetslagens	  
krav)
q Inrätta	  organ	  (nämnd,	  direktion	  eller	  kommitté)	  med	  särskilt	  
ansvar	  för	  de	  tidigare	  kommunerna	  
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Det	  är	  också	  viktigt	  att	  fästa	  vikt	  vid
q Partiernas	  och	  listornas	  kandidatnominering	  – särskilt	  viktigt	  att	  säkra	  
rekryteringen	  på	  lång	  sikt	  (tänka	  längre	  än	  det	  första	  valet)
q Informationen	  i	  samband	  med	  val,	  t.ex.	  att	  kandidaternas	  hemort	  syns	  i	  
kandidatsammanställningar
q Könsfördelningen	  bland	  kandidaterna!	  Både	  i	  Danmark	  och	  Finland	  
ledde	  det	  första	  valet	  efter	  kommunsammanslagning	  till	  en	  tillbakagång	  
för	  kvinnorna
q Relationerna	  med	  de	  civilsamhällesaktörer	  (byalag,	  föreningar,	  
församlingar,	  stiftelser)	  som	  har	  de	  gamla	  kommunerna	  som	  
verksamhetsområde	  
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Användning	  av	  kompenserande	  strukturer	  vid	  kommunsammanslagningar	  i	  Finland	  
under	  åren	  2007—2015

Alla	  sammanslagningar
(n	  =69)

Sammanslagningar	  som	  
omfattar	  2	  kommuner	  
(n=47)

Sammanslagningar	  av
3 eller	  flera	  kommuner	  
(n=22)

Utökat	  antal	  
fullmäktigeledamöter

29	  % 26	  % 36	  %

Kommunkvoter i	  
styrelsen

52	  % 40	  % 77	  %

Kommunkvoter i	  
nämnder

49	  % 40	  % 68	  %

Kommunkvoterade
ordförandeskap

17	  % 17	  % 18	  %

Kommundelsorgan 44	  % 38	  % 55	  %
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Centrum-‐ och	  periferiområdenas	  representation	  i	  sammanslagna	  kommuner	  i	  
Finland	  efter	  kommunalvalen	  2008	  och	  2012
Källa:	  Pikkala (2015),	  87-‐102
över-‐/underrepresentation	  =	  %	  invalda	  -‐ %	  röstberättigade,	  procentenheter	  

Kommunalvalet	  2008	  (90	  kommuner	  berördes	  av	  sammanslagningar)
Röstberättigade	  
%

Valdeltagande	  % Kandidater	  %	   Röstandel för	  
kandidater	  från	  
området

Invalda (%) Över-‐/under-‐
representation
procentenheter

Centrum 75,1 73,7 69,8 71,4 71,0 -‐4,1

Periferi 24,9 26,3 30,2 28,6 29,0 +4,1

100 100 100 100 100

Kommunalvalet	  2012 (26	  kommuner	  berördes	  av	  sammanslagningar)

Centrum 85,8 85,0 83,4 82,1 84,2 -‐1,6

Periferi 14,2 15,0 16,6 17,9 15,8 +1,6

100 100 100 100 100
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Exempel	  på	  närdemokratiorgan	  i	  
sammanslagna	  kommuner
q Nagu-‐,	  Korpo-‐,	  Houtskärs-‐ och	  Iniönämnderna	  i	  Pargas
q Områdeskommitteer i	  nya	  Salo	  – följde	  inte	  de	  gamla	  
kommungränserna,	  utan	  landsvägssträckningarna	  genom	  
kommunen	  (Åbovägen,	  Helsingforsvägen)
q Nyinrättade	  sockenråd	  (2017)	  i	  Kuopios	  periferidelar	  (fem	  
separata	  sammanslagningar	  med	  små	  grannkommuner	  
under	  2000-‐talet)
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Viktigt	  att	  fråga	  varför?
q Erfarenheterna	  från	  Finland	  visar	  att	  svaret	  ofta	  kommer	  före	  frågan	  när	  man	  
inrättar	  kommundelsnämnder	  eller	  andra	  närdemokratiorgan	  i	  samband	  med	  en	  
kommunsammanslagning

q Det	  har	  ofta	  lett	  till	  att	  organens	  funktion	  och	  status	  förblivit	  oklar,	  vilket	  
skapat	  frustration	  på	  alla	  plan

q Kommundelsnämnder	  eller	  motsvarande	  organ	  kan	  spela	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  
koppla	  ihop	  kommuninvånarna	  med	  (den	  nya)	  kommunens	  ledning,	  men	  man	  
behöver	  fundera	  noga	  på	  vilken	  roll	  de	  ska	  spela	  och	  hur	  de	  kommer	  in	  i	  
beslutsprocessen	  
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Fullmäktige	  och	  styrelsen	  har	  ansvar	  för	  
hela	  kommunen!
q Inga	  kompenserande	  mekanismer	  fråntar	  kommunledningen	  
ansvaret	  för	  hela	  kommunen
q Åland	  har	  egenskaper	  som	  underlättar	  överblick	  och	  insyn	  både	  för	  
invånare	  och	  beslutsfattare:	  Stark	  lokal-‐ och	  personkännedom,	  
intensiv	  mediebevakning	  av	  hela	  det	  politiska	  systemet	  i	  kombination	  
med	  småskalighet	  (oberoende	  av	  sammanslagningar)
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