
Kommunindelningsutredning Finström–Geta–Sund  

Den politiska referensgruppens möte 30.5.2017 kl.15–17 

Möte 2/2017 

Plats: Kommunkansliet i Finström 

 

1. Konstituering av referensgruppen 

Val av ordförande för referensgruppen 

2. Kort beskrivning av nuläget i utredningen (genomförda och planerade intervjuer, analyser 

mm.) 

Inbokade workshopar och informationsmöten 

30.5. 12-15 Workshop för kommundirektörer och ekonomichefer (fokus allmän förvaltning 

och ekonomiförvaltning) 

19.6. 9-12 Workshop för serviceansvariga chefer (fokus serviceorganisering) 

 

12.6. 18-20 Öppet informationsmöte i Sund  

 

3. De formella ramarna för en kommunsammanslagning 

Siv presenterar första utkastet till PM om formella ramar på mötet. Diskussion och 

möjligheter att komma med tilläggsönskemål innan den slutliga versionen görs klar och 

publiceras på landskapsregeringens webbplats.  

 

Material: Kommunindelningslag 1196/1997,  Landskapslag (1997:76) om tillämpning 

i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (E3 i Ålands lagsamling), exempel på 

samgångsavtal från fastlandet 

 

4. Diskussion om demokrati och politik i Finström, Geta och Sund. Nuläge och riktlinjer för 

indelningsutredningen.  

 

En sammanslagen kommun ska ha en gemensam politisk organisation.  

 Varje kommun ska ha ett fullmäktige som väljs av kommuninvånarna. 

Kommunallagen § 38 innehåller ett rekommenderat antal fullmäktigeledamöter 

enligt invånarantal. Den nya kommunen FGS skulle enligt tabellen ha ett fullmäktige 

bestående av 21 ledamöter.  

 

Det är möjligt att välja ett större eller mindre antal ledamöter. 

”Fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att antalet 

ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet 

ledamöter skall alltid vara udda och får inte understiga nio.” 

 

 Kommunen ska ha kommunstyrelse. Antalet ledamöter ska vara minst 5. 

Kommunfullmäktige fastslår antalet styrelsemedlemmar i förvaltningsstadgan. 

 

 Antalet nämnder eller motsvarande organ bestäms i förvaltningsstadgan. 

 



 

 Det är möjligt att tillsätta nämnder, direktioner eller andra organ med ansvar för ett 

geografiskt område istället för en verksamhetssektor. 

 

 Det är möjligt att i sammanslagningsavtalet komma överens om riktgivande principer 

för fördelning av förtroendeuppdrag (t.ex. att alla tidigare kommuner garanteras 

plats i kommunstyrelsen)  

 

Diskussionspunkter 

 Vad fungerar bra och dåligt i den nuvarande demokratiska och politiska 

organisationen i era kommuner? 

 Hur ser ni på behovet av övergångsarrangemang vid en kommunsammanslagning 

(t.ex. utökat antal fullmäktigeplatser, geografisk kvotering av platser i styrelse och 

nämnder)? 

 Hur ser ni på behovet av geografiska organ (”Getanämnden”) antingen för en 

övergångsperiod eller permanent? 

 

 Material: ÅSUB:s statistik över kommunala förtroendeuppdrag 2016 

 

5. Följande möten 

 

Referensgruppens nästa möte är fastslaget till tisdag 13.6. kl 15-17 i Finström. Tema: 

Ekonomi 

 

Mötestider för augusti–september slås fast 

 

Bilagor: 

Kommunindelningslag FFS 1196/1997 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (1997:96) 

Kommunallag för landskapet Åland (1997:73) 

ÅSUB:s statistik över kommunala förtroendeuppdrag 2016 

Samgångsavtal för Väståboland (2009), Kimitön (2009), Lovisa (2010) och Vörå (2011) 

 


