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Förord 
 

Denna slutrapport är resultatet av ett intensivt utredningsarbete under tre 
månader. I enlighet med uppdraget baserar sig vår utredning i huvudsak på de 
uppgifter kommunerna försett oss med. Därtill har vi utnyttjat offentliga källor 
såsom statistik, budgeter, bokslut, olika myndigheters webbplatser etc.  

För analys, slutsatser och rekommendationer ansvarar vi givetvis helt och hållet 
själva. 

Under hela projektet har vi upplevt ett starkt stöd och en stor välvilja från 
representanter för kommunerna, Ålands landskapsregering, Ålands statistik- 
och utredningsbyrå, Ålands kommunförbund och många andra instanser. 
Överallt har vi mötts av ett stort intresse och en genuin vilja att bidra till 
utredningsarbetet. 

Av källförteckningen framgår att vi under utredningsarbetets gång intervjuat 
nästan två dussin personer. Flera av er har också gett värdefulla synpunkter på 
olika delar av rapporten i arbetets slutskede. Ett stort tack till er alla! 

Projektets referensgrupp har bestått av ledande förtroendevalda och 
tjänstemän i utredningskommunerna. Den har hållit fyra möten och 
medlemmarna har bidragit med värdefulla synpunkter. Dessutom har 
kommunernas ledande tjänstemän kontinuerligt bistått oss med faktauppgifter. 
Det har varit ett sant nöje att samarbeta med er alla. 

Vår förhoppning är att denna slutrapport ska vara till nytta när kommunerna 
drar upp sin strategi för framtiden, och när den tillträdande 
landskapsregeringen tar sig an framtidens utmaningar för hela det åländska 
samhället. 

Godby, den 12 november 2015 

 

 

Jan-Erik Enestam   Marcus Henricson 
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1 Uppdraget	  

Finströms kommun har i juni 2015 begärt offert på experttjänster avseende en 
samarbetsutredning för kommunerna Finström, Geta och Sund. Till offertbegäran fogades en 
projektbeskrivning och en leveransspecifikation. Tidsfristen för utredningen sattes till den 13 
november 2015. 

Offertbegäran med bilagor har godkänts i samtliga tre kommuners fullmäktige. Man har 
ansökt om och fått ekonomiskt stöd för projektet av Ålands landskapsregering. 

Efter konkurrensutsättning valdes Mångsyssleriet Ab till konsult, med minister Jan-Erik 
Enestam som ansvarig utredare. I enlighet med offerten utförs utredningen tillsammans med 
juris kandidat Marcus Henricson från H&M Henricson Öb. 

Enligt projektplanen är projektets huvudsyfte att ta fram ett underlag så att 
landskapsregeringen på kommunernas begäran kan tillsätta en kommunindelningsutredare. 
Andra syften med projektet är att ta fram konkreta förslag till samarbeten mellan 
kommunerna och relevanta nyckeltal. 

För kommunerna ska utredningen utgöra en grund för att fatta beslut om att gå vidare med 
en kommunindelningsutredning eller utökade samarbeten. För landskapsregeringen ska 
utredningen utgöra faktaunderlag för bedömningen huruvida en kommunindelningsutredning 
ska tillsättas. Helhetsprocessen och tidtabellen beskrivs närmare i bilaga 1. 

Saltviks och Vårdö kommuner har erbjudits möjlighet att delta i utredningsarbetet men tackat 
nej. I uppdraget ingår ändå att på ett allmänt plan beskriva vad ett närmare samarbete eller 
en samgång som även omfattar Saltvik och/eller Vårdö kunde innebära. Samtidigt hoppas vi 
att utredningens faktainnehåll ska vara till nytta också i deras fortsatta utvecklingsarbete, 
oberoende av vilka lösningar de väljer för framtiden. 

Finström, Geta och Sund benämns nedan utredningskommuner, Saltvik och Vårdö 
referenskommuner. För de sistnämndas del presenteras grundfakta då det är relevant ur ett 
helhetsperspektiv eller för att jämföra med utredningskommunerna. Utrednings- och 
referenskommunerna benämns nedan Norra Ålands kommuner. 

2 Omvärldsanalys	  	  

Kännetecknande för de åländska kommunernas verksamhetsmiljö är en stark, dubbel 
självstyrelse: Landskapet Åland har en stark självstyrelse i förhållande till riket och har egen 
lagstiftnings- och myndighetsbehörighet inom många sektorer. Samtidigt är de åländska 
kommunernas självstyrelse i vissa avseenden starkare än i riket eller de andra nordiska 
länderna. 

2.1 Delegering	  och	  avtalsbyråkrati	  

Inom ramen för landskapets självstyrelse har en del sådana uppgifter som kommunerna 
ansvarar för i riket övertagits av landskapsförvaltningen. De viktigaste exemplen är  

• Hälso- och sjukvården i sin helhet, 
• Miljö- och hälsoskyddet samt veterinärvården, och 
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• Utbildningen på gymnasialstadiet, som i riket motsvaras av gymnasierna och 
yrkesutbildningen på andra stadiet. 

Dessutom har de åländska kommunerna genom egna beslut organiserat en betydande del 
av sina uppgifter gemensamt. Kommunerna har inlett samarbete i olika former och i olika 
kommunsammansättningar för olika uppgifter. Med tiden har det uppstått ett komplicerat, 
svåröverskådligt nätverk av olika samarbetsformer och konstellationer. De samarbetsformer 
där utredningskommunerna ingår framgår av bilaga 14. 

För fullmäktigeledamöterna i en enskild kommun har det därför i praktiken blivit mycket svårt 
att överblicka hur helheten fungerar och hur invånarnas skattepengar används. Denna 
”avtalsbyråkrati” granskas närmare i ett senare kapitel. 

2.2 Stark	  kommunal	  självstyrelse	  innebär	  större	  ansvar	  

Den åländska lagstiftning som styr kommunernas verksamhet, ekonomi och förvaltning är 
betydligt mindre detaljerad än motsvarande lagstiftning i riket. De åländska kommunernas 
självstyrelse är därför i många avseenden mer omfattande. Det handlar om en principiell 
skillnad som genomsyrar hela lagstiftningen.  

Skillnaden illustreras bäst genom ett par exempel på bestämmelser i rikslagstiftningen som 
helt saknar motsvarighet i åländsk lagstiftning: 

• Enligt den finländska kommunallagen ska kommunens budget och ekonomiplan vara 
i balans eller visa överskott. Kommunens ekonomiska nyckeltal ska uppfylla en rad 
kriterier i fråga om årsbidrag, skatteprocent, lånebelopp per invånare och relativ 
skuldsättning. En kommun som två år i rad underskrider gränsvärdena anses befinna 
sig i en speciellt svår ekonomisk ställning och blir föremål för ett 
utvärderingsförfarande som leds av finansministeriet. Om kommunen därefter inte 
vidtar tillräckliga åtgärder för att sanera sin ekonomi, kan finansministeriet besluta om 
en utredning som syftar till att ändra kommunindelningen. 

• Enligt den finländska markanvändnings- och bygglagen ska varje landskap ha en 
landskapsplan som styr kommunernas general- och detaljplanering. Miljöministeriet 
och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna utövar detaljerad tillsyn över 
kommunernas planläggning. De statliga myndigheterna kan bl.a. ålägga kommunerna 
att inleda planeringen av ett visst område eller uppmana kommunen att rätta en plan 
som fullmäktige godkänt. Om kommunen inte följer rättelseuppmaningen, förfaller 
planen. 

Också i flera andra avseenden är de åländska kommunernas självstyrelse relativt 
omfattande. I många frågor har landskapsregeringen inte lika långtgående befogenheter och 
skyldigheter som myndigheterna i riket att övervaka och styra kommunernas verksamhet, 
ekonomi och förvaltning.  

Därmed bär de åländska kommunerna också ett större ansvar för att utveckla sin 
verksamhet, sin ekonomi och sitt område. De bör själva se till att de har förutsättningar att 
sköta sina uppgifter framgångsrikt nu och i framtiden. Vid behov bör de också själva ta 
initiativ till förändringar i kommun- och servicestrukturen.  



 7 

3 Vad	  anser	  ålänningarna	  om	  kommunerna?	  

3.1 Ålänningarna	  vill	  ha	  färre	  kommuner	  

Den mest omfattande undersökning med fokus på kommunerna som gjorts på Åland är 
Ålands statistik- och utredningsbyrås utredning Invånarnas syn på kommunernas 
verksamhet och organisation. I enkäten, som besvarades av 1 056 ålänningar, ställdes en 
rad frågor om hur ålänningarna ser på den egna kommunens service, beslutsfattande och 
ekonomi, den lokala demokratin samt samarbete och samgång mellan kommuner.  

Svaren indelades i de tre regionerna Mariehamn, landsbygden och skärgården. Resultaten 
redovisas inte kommunvis. Dock kan man anta att Norra Ålands kommuner i de flesta 
avseenden rätt väl motsvarar genomsnittet för landsbygden.  

Påståendet ”Det skulle vara en fördel om antalet kommuner på Åland var färre” stöddes av 
59 % av landskommunernas invånare. När det gäller den egna kommunen är stödet för 
kommunsamgångar något lägre, men fortfarande betydande. Av de tillfrågade instämde 
56 % av landskommunernas invånare helt eller delvis i påståendet ”Det vore en fördel om 
min kommun skulle gå samman med någon/några andra kommuner”. Resultaten beskrivs 
närmare i bilaga 2. 

Ett rimligt antagande är att de trender som framkommer i enkäten snarast förstärkts under de 
senaste fem åren. Till detta finns flera skäl: 

• Sedan ÅSUB:s utredning gjordes har inga förändringar gjorts i den åländska 
kommunstrukturen och inga betydande ändringar i kommunernas uppgifter eller 
skötseln av dem, 

• Däremot har kommunernas ekonomiska utmaningar ökat, och 
• Under de senaste åren har därför en livlig offentlig debatt förts om kommunstrukturen 

och andra administrativa strukturer på Åland. 

Av de skäl som anges ovan bör ÅSUB:s undersökning fortfarande anses relevant i de flesta 
frågor som gäller kommunernas sätt att sköta sin service, sin ekonomi och den lokala 
demokratin samt i frågor om samarbete eller samgång mellan kommuner. I flera av de 
följande kapitlen hänvisas därför till undersökningen. 

Inför lagtings- och kommunalvalet hösten 2015 gjorde Ålandstidningen en enkät där man bl.a. 
frågade ålänningarna om deras inställning till kommunsammanslagningar. Enkäten 
besvarades av 300 personer och kan anses relativt tillförlitlig, även om den inte uppfyller 
strikta krav på statistisk signifikans. Resultatet i fråga om kommunsammanslagningar är helt i 
linje med ÅSUB:s omfattande undersökning: Två tredjedelar av de tillfrågade vill ha färre 
kommuner på Åland. 

3.2 Förtroendet	  för	  den	  lokala	  demokratin	  är	  inte	  speciellt	  starkt	  

Av landskommunernas invånare instämde endast 23 % i påståendet ”Jag tycker att 
kommuninvånarna har goda möjligheter att påverka kommunala beslut”, och 30 % i 
påståendet ”Jag tycker att den kommunala beslutsprocessen är rättvis och behandlar 
invånarna likvärdigt”. Endast 23 % av landskommunernas invånare instämde helt eller delvis 
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i påståendet ”Jag tycker att kommuninvånarna har goda möjligheter att påverka inom de 
kommunala verksamheterna”. 

Man har inte heller speciellt stort förtroende för kommunens strategiska ledning. Endast 24 
% av landskommunernas invånare instämde helt eller delvis i påståendet ”Jag anser att 
beslutsfattarna i min kommun fattar långsiktigt förnuftiga beslut”. Här var dock andelen 
neutrala svar väldigt hög, vilket tyder på att invånarna upplever att de inte känner till 
beslutsfattandet i kommunen så bra att de kan svara på frågan. 

Slutsatsen är tydlig: Trots att kommunerna på den åländska landsbygden är relativt små, är 
invånarnas förtroende för den lokala demokratin inte speciellt starkt. De känner inte heller till 
kommunens beslutsfattande så bra att de anser sig kunna ha en tydlig åsikt om det. 

Små kommuner verkar alltså inte automatiskt innebära en bättre fungerande lokal demokrati, 
större upplevd öppenhet, större förtroende för kommunens strategiska ledning eller att 
invånarna identifierar sig starkare med den egna hemkommunen. 

4 Befolkning	  och	  ekonomi	  2015	  och	  2030	  

4.1 Befolkningen	  ökar	  på	  sikt	  –	  trots	  stora	  variationer	  

Sedan år 2000 har Ålands befolkning ökat med 12 %. Också på Norra Åland har 
utvecklingen varit positiv, men svagare än för hela Åland: I Finström har befolkningen ökat 
med 10 %, i Geta med 3 % och i Sund med 2 %. Saltviks befolkning har ökat med 9 % och 
Vårdös med 7 %.  

Ålands befolkning har ökat varje år sedan 1987. Under 2015 har utvecklingen varit betydligt 
svagare: För de tre första kvartalen (januari–september 2015) noteras en 
befolkningsminskning på -43 personer. Under motsvarande period 2014 ökade Ålands 
befolkning med 209 personer.  

Prognosen i november 2015 är att hela Ålands befolkningsutveckling för 2015 kommer att 
sluta någonstans mellan -50 och +50 personer. Det är alltså möjligt att Ålands befolkning 
minskar för första gången på 28 år.  

Befolkningsutvecklingen beror dels på födelsenettot, dvs. skillnaden mellan antalet födda och 
avlidna, dels på flyttningsnettot, dvs. skillnaden mellan antalet in- och utflyttare. För januari-
september 2015 var födelsenettot -19 personer, jämfört med +40 under motsvarande period 
2014. Mest dramatisk är dock förändringen i flyttningsnettot, som sjunkit från +169 till -24 
personer. 

Under samma tid har de tre utredningskommunernas befolkning sammanlagt ökat marginellt, 
med fem personer eller 0,1 %. Finströms befolkning har ökat med tre och Getas med sju 
personer, medan Sunds befolkning minskat med fem personer. Saltviks befolkning har 
minskat med fem och Vårdös ökat med nio personer. Befolkningsutvecklingen under de tre 
första kvartalen 2015 beskrivs närmare i bilaga 3. 

På längre sikt visar prognoserna ändå att Åland kommer att ha en befolkningsökning i 
samma storleksordning som hittills under 2000-talet. ÅSUB räknar i sin prognos med att 
utredningskommunernas befolkning fram till 2030 ökar med sammanlagt drygt 400 personer 
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eller 10 %. Under samma period beräknas hela Ålands befolkning öka med 13 %. Bland de 
åländska kommunerna antas Jomalas befolkning öka snabbast, med 27 % från 2014 till 
2030. Prognosen beskrivs närmare i bilaga 4. 

Av minst lika stort intresse som befolkningsökningen är ändå den så kallade 
försörjningskvoten, dvs. antalet barn och äldre i förhållande till antalet invånare i arbetsför 
ålder.  

4.2 Försörjningskvoten	  försvagas	  –	  kan	  allt	  färre	  försörja	  allt	  fler?	  

Ur ett folkhälsoperspektiv är den snabba, obrutna ökningen av medellivslängden under de 
senaste 70 åren en enorm framgång. Här ser utvecklingen likadan ut på Åland som i riket 
och i Västeuropa i stort.  

En viktig bakgrundsfaktor är ökningen av det ekonomiska välståndet. Lika viktiga är de 
målmedvetna och systematiska satsningar på förebyggande folkhälsoarbete och 
hälsofostran som genomsyrat samhället under det gångna halvseklet. 

Denna i grunden positiva utveckling medför ändå en rad nya samhällspolitiska och 
ekonomiska utmaningar. För närvarande kännetecknas situationen på Åland bland annat av 

• En allt större andel äldre som lever till allt högre ålder, 
• Bibehållen pensionsålder och ett oförändrat pensionssystem i övrigt, 
• Ständigt ökande kostnader för landskapets och kommunernas offentliga service, 
• Oförändrad nativitet som förutspås sjunka på sikt, och 
• En obetydlig nettoinflyttning av personer i arbetsför ålder. 

 
Dessa faktorer sammantaget innebär att ett oförändrat eller minskande antal personer i 
arbetsför ålder ska finansiera ett ökande servicebehov för barn, unga och äldre. Vi står inför 
en dramatiskt försvagad försörjningskvot. 

För kommunernas förutsättningar att sköta sina uppgifter i framtiden är försörjningskvoten av 
avgörande betydelse. Den har direkt betydelse för  

• Kommunernas skattebas, 
• Trycket att höja pensionspremierna, 
• Behovet av service till äldre, och  
• Tillgången till arbetskraft. 

Ålands försörjningskvot har redan försvagats under ett antal år. Dessvärre ser den 
utvecklingen ut att fortsätta och accelerera under den närmaste framtiden. För Norra Ålands 
kommuner, med undantag för Finström, räknar man med att försörjningskvoten kommer att 
försvagas snabbare än för Åland som helhet.  

I synnerhet den snabbt ökande andelen invånare över 65 år innebär stora utmaningar för 
kommunerna. Deras andel är redan nu större i utredningskommunerna än på Åland i 
medeltal, och andelen beräknas öka snabbare än i hela landskapet. Försörjningskvotens 
utveckling beskrivs närmare i bilaga 5. 
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När man beskriver försörjningskvotens utveckling i 
grafisk form blir både helhetstrenden och skillnaderna 
mellan kommunerna väldigt tydlig. För Norra Åland 
förutspås 2030 en betydligt svagare försörjningskvot 
än för Åland som helhet. Antalet 0–19-åringar och 
över 65–åringar i förhållande till antalet 20–64-åringar 
förutspås stiga kraftigt i Norra Ålands kommuner fram 
till 2030: 

 

Prognos för försörjningskvoten: Antal 0–19-åringar och 65 år fyllda i förhållande till antalet 20–
64-åringar fram till 2030 för Norra Ålands kommuner och hela Åland. Källa: ÅSUB. 

Om den prognostiserade utvecklingen förverkligas, får det en rad konsekvenser för 
kommunerna. Viktigast med tanke på kommunernas framtida förutsättningar att sköta sina 
uppgifter är att  

• Kommunernas skattebas försvagas då andelen invånare i arbetsför ålder minskar, 
• Konkurrensen om kompetent arbetskraft hårdnar, vilket driver upp 

personalkostnaderna, 
• De kommunala pensionspremierna måste höjas för att finansiera de ökande 

pensionskostnaderna, 
• Behovet av äldreomsorg och andra tjänster till äldre ökar, 
• En allt större andel av de äldre lever allt längre, vilket ökar vårdbehovet per person, 

och 
• En del av de nuvarande kommunerna ser ut att ha ett fortsatt svagt underlag för 

barnomsorg och grundskola, vilket gör det svårt att organisera de verksamheterna till 
rimlig kostnad och med bibehållen kvalitet. 

4.3 Kommunernas	  ekonomi	  –	  en	  del	  av	  en	  större	  helhet	  

Ålands nationalbruttoprodukt minskade både under 2011 och 2012. Därefter har den enligt 
preliminära beräkningar vuxit med mellan 0,5 och 1,3 % per år. Därmed har tillväxten på 
Åland de senaste åren varit starkare än i riket, men svagare än i Sverige. Tidigare i år har 

Nuläge och prognos, andel 
av invånarna som fyllt 65 år: 

År 2014 2030 

Norra Åland     21,7 % 28,7 % 

Hela Åland  20,4 % 25,7 % 
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prognosen för 2015 varit negativ. I oktober 2015 ändrade dock ÅSUB sin BNP-prognos för 
hela året från negativ till svagt positiv. 

Finansieringen av Ålands offentliga sektor, som består av landskapet och kommunerna, är i 
hög grad beroende av hur den finländska ekonomin utvecklas. Det årliga avräkningsbelopp , 
”klumpsumman” i folkmun, som finska staten betalar till landskapet utgör ca 75 % av 
landskapets finansiering. Det utgör 0,45 % av inkomsterna i statsbokslutet med undantag av 
statens upplåning. Landskapet bidrar i sin tur till kommunernas finansiering med ca 35 
miljoner euro per år genom systemet med landskapsandelar.  

Enligt preliminära beräkningar ökade de åländska kommunernas intäkter av inkomstskatten 
med 4,8 % från 2013 till 2014. Mer än hälften av ökningen beror dock på höjda skattesatser. 

Landskapsandelarnas andel av kommunens totala skattefinansiering, som beskrivs närmare 
i bilaga 6, var 2014 i  

• Finström 28 %,  
• Geta 62 %,  
• Sund 39 %, 
• Saltvik 33 %,  
• Vårdö 54 %, och 
• De åländska kommunerna sammanlagt 24 %. 

Alla Norra Ålands kommuner är alltså, i något varierande grad, beroende av 
landskapsandelar för att finansiera sin verksamhet. Deras framtida finansiering är därför i 
hög grad beroende av 

• Landskapets, och därmed rikets, ekonomiska utsikter, och 
• Hur landskapsandelssystemet utformas i framtiden. 

4.4 Reformen	  av	  landskapsandelssystemet	  –	  ett	  pussel	  som	  läggs	  just	  nu	  

Under förra mandatperioden startade landskapsregeringen en reform av 
landskapsandelssystemet. Den regering som tillträder hösten 2015 har ambitionen att 
slutföra reformen så att ett nytt system kan träda i kraft 2018.  

I skrivande stund är innehållet i det kommande systemet inte klart. Några tendenser kan 
ändå identifieras redan nu. Enligt vår bedömning kommer reformen sannolikt att innebära 
bl.a. följande förändringar ur kommunernas perspektiv: 

• Det totala beloppet av landskapsandelarna till kommunerna kommer inte att öka, 
snarare minska på sikt, 

• En del av landskapsandelarna kommer att användas för att stöda kommuner med 
låga skatteinkomster per invånare, 

• Bosättningsstrukturen, dvs. antalet invånare per kvadratkilometer landyta, kommer 
inte längre att påverka en kommuns landskapsandelar, 

• Skärgårdskommuner kommer fortsättningsvis att få högre landskapsandelar än andra 
kommuner. 

Sannolikt kommer ett första förslag till nytt landskapsandelssystem att bli klart i januari 2016. 
Eventuellt kan ett färdigt lagförslag föreligga inom 2016. I så fall kan den nya lagstiftningen 
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träda i kraft tidigast från och med 2018. I fråga om landskapsandelssystemet bygger denna 
utredning på följande antaganden: 

• Landskapet kommer också framöver att delta i kommunernas finansiering genom 
landskapsandelar, 

• Norra Ålands kommuners andel av landskapsandelarna kommer att vara på liknande 
nivå som i nuvarande system, och  

• Problemet med ”trappstegseffekter” kommer att försvinna då bosättningsstrukturen 
inte längre påverkar landskapsandelarnas belopp. 

Det sistnämnda problemet behandlas närmare i samband med bedömningen av olika 
samgångsalternativ. 

4.5 Snabbt	  växande	  driftskostnader	  

Under de fem senaste åren har driftskostnaderna netto per invånare i alla Norra Ålands 
kommuner utom Sund ökat betydligt snabbare än i de åländska kommunerna i medeltal. 
Skillnaderna förklaras inte av några uppenbara yttre faktorer. Kostnadsutvecklingen fördelar 
sig också väldigt olika mellan åren i de olika kommunerna.  

Eftersom de flesta kommuner är relativt små, kan enskilda händelser slå ut kraftigt i 
kostnadsjämförelsen. I en kommun med ett tusental invånare kan t.ex. ett resurskrävande 
individärende inom socialvården kosta mer än en inkomstskatteprocent. Ökningen i 
nettokostnader (verksamhetsbidrag) 2010–2014, som beskrivs närmare i bilaga 7, var i 

• Finström 7,7 %, 
• Geta 12,5 %,  
• Sund 0,2 %, 
• Saltvik 11,6 %,  
• Vårdö 19,5 %, och 
• De åländska kommunerna sammanlagt 5,3 %. 

I Norra Ålands kommuner har skatteinkomsterna per invånare i regel legat under Ålands 
medeltal, så även 2014. Också skatteinkomsternas procentuella tillväxt 2010–2014 har varit 
svagare än på Åland som helhet. I referenskommunerna Saltvik och Vårdö däremot har 
skatteinkomsterna per invånare ökat snabbare än medeltalet. Kommunernas skatteinkomster 
beskrivs närmare i bilaga 9. 

Skillnaden i skattesatser är betydande mellan de norråländska kommunerna. 
Inkomstskatteprocenten ligger i Finström, Sund och Vårdö över och i Geta och Saltvik under 
medeltalet för hela Åland. Ingen av de norråländska kommunerna har höjt sina skattesatser 
från 2014 till 2015. Kommunernas skattesatser beskrivs närmare i bilaga 10. 

Den beskattningsbara inkomsten per invånare ligger klart under Ålands medeltal i alla Norra 
Ålands kommuner. Den varierar mellan 61 % av Ålands medeltal i Geta och 90 % i Saltvik. 
Den beskattningsbara inkomsten per invånare beskrivs närmare i bilaga 11. 

Under de fem senaste åren har kommunernas lånebörda per invånare minskat kännbart i 
alla utredningskommuner. Den är dock fortfarande relativt hög. Finströms lånebörda ligger 
55 % över och Getas lånebörda 43 % under Ålands medeltal. Sunds lånebörda ligger nära 
medeltalet. Kommunernas lånebörda beskrivs närmare i bilaga 12. 
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5 Jämförelse	  med	  riket:	  några	  konkreta	  exempel	  

5.1 Högre	  kostnader	  för	  den	  offentliga	  servicen	  på	  Åland	  än	  i	  riket	  	  

Kommunerna på Åland och i riket har olika uppgifter. En del av de uppgifter kommunerna 
ansvarar för i riket sköts på Åland av landskapet. Också kommunernas organisationsstruktur 
är delvis olika. Bland annat har kommunerna i riket organiserat vissa funktioner i affärsverk. 
Det är därför mycket svårt att göra en exakt jämförelse av driftskostnader mellan kommuner 
på Åland och i riket.  

En i stort sett korrekt jämförelse kan ändå göras. Lättast sker det så att driftskostnaderna för 
kommunerna i riket jämförs med kostnaderna för de åländska kommunernas uppgifter plus 
de landskapsuppgifter som i riket sköts av kommunerna (hälso- och sjukvård, miljö- och 
hälsoskydd, utbildning på gymnasialstadiet, musikinstitut).  

En sådan grov jämförelse visar att de sammanlagda driftskostnaderna per invånare för den 
offentliga servicen är drygt 20 % högre på Åland än i riket. Skärgårdstrafiken samt hälso- och 
sjukvården brukar anges som delorsaker till den högre kostnadsnivån.  

5.2 Två	  jämförelsekommuner	  i	  riket:	  Malax	  och	  Kimitoön	  

De högre driftskostnaderna på Åland gäller både landskapets funktioner och kommunerna. 
Tydligast blir detta då man jämför kostnaderna för specifika serviceformer mellan kommuner 
med liknande förutsättningar i fråga om geografi, befolkning, åldersstruktur och 
näringsstruktur. 

Malax i Österbotten och Kimitoön i Åboland är två kommuner som till sin struktur i de flesta 
avseenden påminner om utrednings- och referenskommunerna. Bägge kommunerna består 
av landsbygd och skärgård med fast bosättning, och upprätthåller därför ett decentraliserat 
servicenät med många små enheter.  

Ålders- och näringsstrukturen i Malax och Kimitoön avviker inte väsentligt från utrednings- 
och referenskommunerna. Den största skillnaden är kommunstorleken. Bägge 
jämförelsekommunerna har bildats då tre tidigare kommuner gått samman, Malax 1973 och 
Kimitoön 2009. Malax har ca 5 600 och Kimitoön ca 7 000 invånare. 

Två serviceformer som är relativt lätta att jämföra mellan Åland och riket är barnomsorg och 
grundskola. De sköts av kommunerna både på Åland och i riket, i huvudsak på samma sätt 
och enligt snarlik lagstiftning.  

I Malax och Kimitoön har man lågstadier, daghem och familjedagvård i alla tidigare 
kommuner, samt ett högstadium per kommun. Enheternas storlek och befolkningsunderlag 
är alltså jämförbar med utrednings- och referenskommunernas.  

En jämförelse visar att nettokostnaderna både per invånare och per invånare i respektive 
åldersgrupp är avsevärt högre i Norra Ålands kommuner än i jämförelsekommunerna Malax 
och Kimitoön. Jämförelsen är inte helt exakt, eftersom interna hyror, måltidskostnader och 
andra stödfunktioner budgeteras på något olika sätt i olika kommuner. 
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Kommun Nettokostnad för grundskola 
per 7–15-åring, ca 

Nettokostnad för barnomsorg 
per 0–6-åring, ca 

Finström 13 100 € 8 000 € 
Geta 16 300 € 7 800 € 
Sund 12 900 € 10 700 € 
Saltvik 12 000 € 7 900 € 
Vårdö 15 700 € 11 800 € 
Kimitoön 11 000 € 6 600 € 
Malax 11 400 € 5 800 € 
 

Kostnadsjämförelsen beskrivs närmare i bilaga 13. Kostnadsnivån tycks långt hänga 
samman med kommunens invånarantal och antalet invånare i respektive åldersgrupp. I all 
synnerhet tycks kostnaderna per barn vara betydligt lägre i kommuner med 5 000–7 000 
invånare och ett knappt tusental barn än i Norra Ålands kommuner. Sannolika förklarande 
faktorer är 

• Att en större verksamhetsvolym ger bättre möjligheter till effektiv resursanvändning: 
man kan hålla en optimal gruppstorlek och därmed utnyttja både fastigheter, personal 
och stödfunktioner effektivare, och 

• Att en större organisation kan satsa på kontinuerlig utveckling av verksamheten och 
därmed ständigt förbättra både verksamhetens kostnadseffektivitet utan att kvaliteten 
blir lidande. 

6 Avtalsbyråkratin	  –	  en	  utmaning	  för	  kommunerna	  

6.1 En	  nödvändighet	  för	  små	  kommuner?	  

Av Ålands 29 000 invånare bor 16 000 i Mariehamn och Jomala. De övriga 14 kommunerna 
har alltså i medeltal 930 invånare. Minst är Sottunga med ca 100 invånare. De åländska 
kommunerna ansvarar för flera omfattande serviceområden, bland annat barnomsorg och 
grundskola, äldreomsorg och annan socialvård, planläggning och byggnadstillsyn. Dessutom 
är kommunerna lokala utvecklingsmyndigheter med ansvar för näringspolitik och hållbar 
utveckling.  

De åländska kommunernas uppgifter är alltså omfattande och deras självstyrelse stark. Mot 
den bakgrunden är det inte förvånande att de flesta kommuner bedömt att det inte är 
ändamålsenligt eller ens möjligt att sköta alla uppgifter i egen regi. Konkret kan det handla 
om att kommunens  

• Ekonomiska resurser och riskhanteringsförmåga, 
• Befolkningsunderlag, och/eller 
• Sakkunskap och personalresurser 

inte räcker till för att sköta den aktuella verksamheten i egen regi med hög kvalitet och till 
rimlig kostnad. 

Därför har kommunerna gått in för avtalsbaserat samarbete i många olika konstellationer och 
former. Det har resulterat i ett omfattande, komplext och svåröverskådligt nät av 
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samarbetsarrangemang kommunerna emellan. Enligt preliminära beräkningar finns det totalt 
ca 160 olika samarbetsarrangemang mellan de åländska kommunerna.  

De viktigaste samarbetsformerna är 
• Kommunalförbund (motsvaras i riket av samkommuner), en juridiskt självständig 

organisation som upprätthålls och finansieras av medlemskommunerna och sköter 
vissa uppgifter för deras räkning, 

• Värdkommunarrangemang, där två eller flera kommuner avtalat om att en av dem 
sköter vissa uppgifter för de andra kommuners räkning och man inrättat en 
gemensam nämnd eller något annat gemensamt organ som ansvarar för 
verksamheten,  

• Samarbete kring gemensamma tjänsteinnehavare, där två eller flera kommuner 
avtalat om att en tjänsteinnehavare i en kommun också sköter myndighetsuppgifter i 
andra kommuner,  

• Gemensamma aktiebolag, där två eller flera kommuner köper tjänster av ett 
gemensamt bolag, och  

• Olika slags avtal om köp av tjänster mellan kommunerna. 

Utredningskommunerna ingår för närvarande i ett 30-tal sådana samarbetsarrangemang i 
olika juridiska former och kommunsammansättningar. Under de senaste åren har en handfull 
samarbetsavtal sagts upp av olika parter och av olika skäl. Samtidigt har man politiskt 
diskuterat ett intensifierat samarbete bl.a. inom socialvården och byggnadsinspektionen. 

Med nuvarande kommunstruktur har det varit nödvändigt att bygga upp den omfattande 
avtalsbyråkrati man har idag. Den medför ändå ett antal problem såväl ur demokratins som 
verksamhetens och ekonomins perspektiv. 

6.2 Problem	  med	  demokratisk	  styrning,	  ledarskap	  och	  kostnadskontroll	  

Kommunen är den lokala demokratins grundenhet. Kommuninvånarna väljer ett fullmäktige, 
som beslutar om kommunens verksamhet och ekonomi. Via sina fullmäktigeledamöter kan 
invånarna påverka hur deras skattepengar används. Kommunens förtroendevalda och 
tjänstemän ansvarar för att kommunens verksamhet organiseras effektivt och att den lokala 
demokratin fungerar. 

Den avtalsbyråkrati som byggts upp mellan de åländska kommunerna innebär att det 
demokratiska systemet för styrning och kontroll delvis satts ur spel. En enskild kommuns 
förtroendevalda och tjänstemän har mycket svårt att påverka, eller ens kontrollera, hur 
kommuninvånarnas skattepengar används.  

Det finns ingen gemensam politisk eller professionell ledning för alla de funktioner 
kommunen finansierar. Den enskilda kommunens påverkningsmöjligheter är små. Risken för 
suboptimering och ineffektiv resursanvändning är uppenbar. I praktiken kan det leda till att 
samarbetsorganisationerna börjar förverkliga egna målsättningar oberoende av 
ägarkommunerna. 

Man kan alltså definiera tre grundläggande problem med den nuvarande avtalsbyråkratin: 
• En omfattande samarbetsstruktur är svår att leda effektivt och blir därmed lätt 

kostnadsdrivande, 
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• Den demokratiska kontrollen över hur skattepengarna används och därmed den 
offentliga förvaltningens demokratiska legitimitet försvagas, och  

• För en enskild kommuns politiker och tjänstemän går en stor del av tiden och energin 
åt till att försöka följa med och påverka de olika organisationernas beslutsfattande, 
och mindre resurser används till att leda och utveckla den egna kommunens 
verksamhet. 

7 Alternativa	  samarbetsmodeller	  

7.1 Hur	  ska	  KST-‐uppgifterna	  organiseras	  på	  Norra	  Åland?	  

Strax före valet hösten 2015 godkände lagtinget en ny lagstiftning om en kommunalt 
samordnad socialtjänst (KST). Enligt lagen ska kommunerna senast den 1 oktober 2017 
avtala om en gemensam lösning för all socialvård utom barnomsorgen och äldreomsorgen. I 
annat fall förs de uppgifterna över på ett obligatoriskt kommunalförbund från och med 2018.  

Vilka delar av socialvården som kan omfattas av ett närmare samarbete på Norra Åland är 
beroende av  

• vilka lösningar de åländska kommunernas föreslår för att uppfylla KST-lagens krav 
och  

• om landskapsregeringen godkänner kommunernas krav, eller  
• om lagen om ett obligatoriskt kommunalförbund för alla Ålands kommuner träder i 

kraft. 

Om Norra Ålands kommuner bildar en regional KST-enhet, kan man avtala om att den utöver 
de egentliga KST-uppgifterna också sköter äldreomsorgen på Norra Åland. Finströms 
kommun har sänt en förfrågan till landskapsregeringen, där man bl.a. frågar om en regional 
KST-lösning för Norra Åland kan godkännas oberoende av vilka lösningar övriga åländska 
kommuner går in för. I skrivande stund har förfrågan inte ännu besvarats. Utifrån lagtexten 
med motiveringar är det dock tydligt att 

• regionala KST-lösningar kan tillåtas endast om lagens syften i fråga om bl.a. likvärdig 
service, effektiv resursanvändning, samlad kompetens och ökad specialisering 
uppnås i alla åländska kommuner, och att 

• en regional KST-enhet på Norra Åland därför är möjlig endast om också alla andra 
åländska kommuner bildar tillräckligt starka KST-enheter, som enligt 
landskapsregeringens bedömning motsvarar lagens målsättningar. 

Mot denna bakgrund får det anses osannolikt att de åländska kommunerna inom den givna 
tidsramen kommer att kunna avtala om tillräckligt starka regionala KST-lösningar som 
omfattar alla kommuner. Man kan alltså anta att KST-uppgifterna från 2018 kommer att 
organiseras gemensamt för hela Åland, antingen på frivillig väg eller i ett obligatoriskt 
kommunalförbund. 

Därmed kommer kommunernas uppgifter inom socialvården från och med 2018 sannolikt 
endast att omfatta äldreomsorg och barnomsorg. 
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7.2 Utökat	  samarbete	  genom	  ytterligare	  värdkommunarrangemang	  

En del av de nuvarande problemen i de norråländska kommunernas verksamhet och 
ekonomi hänger samman med att de enskilda kommunernas befolkningsunderlag och 
volymen i deras verksamhet är för liten. Det leder framför allt till 

• Att det är svårt, och inte alltid ens möjligt, att uppnå optimal storlek på grupper och 
andra enheter, 

• Att fastigheternas användningsgrad är låg och fastighetskostnaderna per invånare 
eller serviceanvändare hög, 

• Att man är tvungen att hålla sig med en avsevärd överkapacitet för att kunna möta 
plötslig efterfrågan, och 

• Att de ekonomiska riskerna är stora, då enskilda ärenden kan medföra dramatiska 
procentuella förändringar i kommunens kostnader.  

Dessa problem kan i princip lösas genom att man ytterligare bygger ut det nuvarande 
systemet med värdkommunarrangemang kring enskilda uppgifter. I detta alternativ är det 
naturligt att titta på socialvården, byggnadsinspektionen, samt administrativa och tekniska 
stödtjänster såsom bokföring, löneräkning, drift och skötsel av fastigheter, städning och 
kosthåll. 

7.2.1 För	  barnomsorgen	  till	  skolförvaltningen!	  

Med nuvarande kommunstruktur torde lågstadieutbildningen och barnomsorgen vara 
uppgifter som kommunerna vill sköta i egen regi. Det motsvarar också invånarnas åsikter 
enligt ÅSUB:s brukarundersökning, där endast 25 % ansåg att de serviceformerna kan 
skötas i samarbete med andra kommuner (se närmare bilaga 2). 

Om de nuvarande kommunerna ska sköta lågstadieutbildning och barnomsorg i framtiden, 
bör man stärka resurserna för ledning och utveckling, säkra en tillräcklig kompetens och 
möjliggöra en effektivare användning av fastigheter och personal. Det är möjligt genom att 
sammanföra dessa funktioner i samma förvaltning inom respektive kommun. I praktiken 
innebär det att barnomsorgen blir en del av kommunens skolförvaltning. 

Av utredningskommunerna har Geta och Sund redan tidigare gått in för denna lösning, och 
erfarenheterna är positiva. I riket har de flesta kommuner under 2000-talet överfört 
barnomsorgen från socialförvaltningen till bildningsförvaltningen. Erfarenheterna är likartade i 
de flesta kommuner: Dels kan resurserna användas effektivare, dels hör dagens barnomsorg 
och förskola innehållsmässigt snarare hemma inom bildningssektorn än inom socialsektorn. 

7.2.2 Finström	  eller	  Sund	  som	  värdkommun	  för	  äldreomsorgen	  på	  Norra	  Åland	  

Inom äldreomsorgen är de problem som beskrivs ovan och som beror på för litet 
befolkningsunderlag och för liten volym i verksamheten väldigt tydliga. Därför har de 
norråländska kommunerna gått in för olika former av samarbeten bl.a. i fråga om ledning och 
administration. Också ett gemensamt socialkansli för Norra Ålands kommuner har 
diskuterats. 

Om man genom ytterligare avtalsarrangemang vill lösa de problem som nämns ovan, borde 
avtalen gälla tillräckligt stora uppgiftshelheter. En möjlig lösning är därför att en kommun 
sköter hela äldreomsorgen för de andra kommunerna.  
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Både Finström och Sund har redan nu de förvaltnings- och utvecklingsresurser som behövs 
för att driva verksamheten. Arrangemanget gör det alltså möjligt att sänka kostnaderna per 
invånare för ledning, utveckling och stödfunktioner. 

Eftersom ett värdkommunsavtal alltid kan sägas upp, är det inte bestående på samma sätt 
som t.ex. ett lagstadgat kommunalförbund. Det är därför inte motiverat att de andra 
kommunerna överlåter fastigheter och andra anläggningstillgångar till värdkommunen.  

Ett bättre alternativ är att värdkommunen hyr de fastigheter och andra anläggningstillgångar 
som behövs i de andra kommunerna. Eftersom en målsättning är att effektivera 
användningen av fastigheterna, kan detta leda till att en del nuvarande 
verksamhetsutrymmen inte hyrs upp av värdkommunen utan blir utan användning. 
Ägarkommunen bör då besluta vad man gör med eventuella överflödiga utrymmen. Med 
tanke på det ökande behovet av äldreomsorg torde problemet dock vara övergående. 

Däremot bör äldreomsorgens personal övergå i värdkommunens tjänst som gamla 
arbetstagare. Inom en del yrkesgrupper finns det löneskillnader mellan kommunerna. Under 
de första åren bör man därför ha en plan och budgetmedel för löneharmonisering inom den 
nya organisationen. 

Värdkommunsamarbetet bör ledas av en gemensam nämnd. Juridiskt är den en nämnd i 
värdkommunen till vilken de andra avtalskommunerna utser sina representanter. Till denna 
del är det fråga om att utvidga den modell med en gemensam socialnämnd som redan 
tillämpas av Sund och Vårdö. 

Enligt vår bedömning kan antingen Finström eller Sund med nuvarande resurser för ledning 
och administration sköta äldreomsorgen också i Norra Ålands övriga kommuner. Ett 
värdkommunsamarbete för äldreomsorgen kan alltså omfatta tre, fyra eller fem kommuner 
enligt kommunernas egen önskan. De långsiktiga fördelar som gäller effektivitet, kompetens 
och riskhantering uppnås bättre i en större enhet. Därför vore en gemensam lösning för alla 
fem kommuner på Norra Åland att föredra. 

7.2.3 Finström	  som	  värdkommun	  för	  tekniska	  och	  administrativa	  stödfunktioner	  

Tekniska stödfunktioner såsom drift, skötsel och löpande underhåll av fastigheter, städning 
och kosthåll sköts idag på olika sätt i de olika kommunerna. Det förekommer att en enda 
anställd sköter allt fastighetsunderhåll inklusive utomhusarbeten. Det är ett väldigt sårbart 
system. 

Kosthållet sköts i många fall småskaligt. Genom en större volym i verksamheten kan man 
både stärka kvalitetssäkringen och sänka kostnaderna i flera olika arbetsskeden. Genom ett 
närmare samarbete möjliggörs större upphandlingsvolymer, centraliserad tillredning, 
gemensamma menyer och bättre tillgång till vikarier. 

Administrativa stödfunktioner såsom bokföring, fakturering, reskontra, personaladministration 
och löneräkning, offentliga upphandlingar samt IT kan med fördel skötas gemensamt. Då 
man bygger upp ett sådant samarbete, gäller det för kommunerna att noggrant definiera  

• vilka funktioner som hör till kommunens strategiska ekonomiledning som bör skötas i 
kommunens egen regi i nära samarbete med kommunledningen, och 

• vilka som utgör stödfunktioner och med fördel kan skötas gemensamt. 
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Erfarenheter från riket visar att en större enhet för administrativa stödfunktioner kan 
upprätthålla en starkare kompetens och driftssäkerhet. Inom ekonomi- och 
personaladministrationen är driftssäkerhet och punktlighet viktiga. Därför är möjligheten att 
vikariera internt och säkra verksamheten mot driftsstörningar viktig. 

En gemensam enhet för administrativa stödfunktioner har möjlighet att bygga upp en bättre 
kompetens inom IT än de enskilda kommunerna. Målet bör vara att både erbjuda ett bättre 
användarstöd än idag och att bli en mer kompetent beställare av IT-tjänster. Betydelsen av 
det sistnämnda har ökat då Åda Ab inlett sin verksamhet. 

Det är naturligt att Finström blir värdkommun för de administrativa stödfunktionerna. Redan 
den nuvarande organisationen har betydande personalresurser och kompetens inom 
området. De kan användas effektivare med en större volym. Då kan driftskostnaderna 
sänkas samtidigt som driftssäkerheten och kvaliteten i verksamheten förbättras. 

7.2.4 Problem	  med	  en	  ytterligare	  utbyggnad	  av	  värdkommunmodellen	  

I teorin kan ett utökat värdkommunsamarbete vara en lösning på de problem som hänger 
samman med ett för litet befolkningsunderlag och för liten volym i verksamheten. I praktiken 
skulle det ändå innebära att man förvärrar de problem med demokratisk styrning, ledarskap 
och kostnadskontroll som beskrivits i tidigare kapitel. 

Om man går in för ett så omfattande värdkommunsamarbete som skissas ovan, uppstår 
dessutom ett nytt allvarligt problem. Av kommunernas nuvarande budgetar utgör 
äldreomsorgen och de tekniska och administrativa stödfunktionerna sammanlagt ca 30 %. I 
en värdkommunmodell utövas den slutliga makten över verksamheten och ekonomin av 
värdkommunens fullmäktige, där de andra avtalskommunerna saknar representation.  

Då man beaktar de funktioner som redan nu sköts enligt värdkommunmodellen, skulle en 
omfattande utbyggnad av modellen för en del av Norra Ålands kommuner innebära att någon 
annan kommuns fullmäktige har den slutliga makten över mer än hälften av kommunens 
budget. Det måste ses som mycket problematiskt både ur ett allmänt demokratiperspektiv 
och i förhållande till bestämmelsen om kommunal självstyrelse i 121 § i Finlands grundlag. 

7.3 Norra	  Ålands	  samarbetskommun	  

7.3.1 Beskrivning	  av	  samarbetskommunmodellen	  

Arbetsgruppen för samhällsservice (ASAM), som tillsatts av landskapsregeringen, lämnade 
sin slutrapport våren 2012. Där presenteras fyra organisationsmodeller för samhällsservicen 
på Åland: Värdkommunmodellen, samarbetskommunmodellen, regionkommunmodellen och 
en kommun-modellen.  

Samarbetskommunmodellen är en utvecklad form av kommunalförbund. Jämfört med de 
nuvarande kommunalförbunden är de viktigaste skillnaderna att en samarbetskommun 

• sköter flera stora uppgiftsområden för kommunernas räkning, och 
• har beslutande organ som består av medlemskommunernas presidier. 

Modellen nämns inte i nuvarande lagstiftning, men torde vara möjlig att förverkliga utan 
lagändringar. Inom ramen för de bestämmelser som gäller för kommunalförbund kan 
kommunerna i grundavtalet komma överens om de punkter som beskrivs ovan. 



 20 

Jämfört med den nuvarande avtalsbyråkratin har samarbetskommunmodellen flera 
uppenbara fördelar. Eftersom en samarbetskommun skulle sköta flera stora 
uppgiftsområden, behövs betydligt färre olika samarbetsarrangemang mellan kommunerna 
än idag. Därmed blir helheten lättare att överblicka och leda. Det blir också lättare för den 
enskilda kommunens politiker, tjänstemän och invånare att kontrollera och påverka hur 
skattepengarna används. 

Eftersom samarbetskommunens beslutande organ består av medlemskommunernas 
presidier, kan invånarna i kommunalvalet direkt påverka vem som bär ansvar i 
samarbetskommunen. Därmed uppstår inte ett lika allvarligt demokratiunderskott som i 
samband med värdkommunmodellen.  

7.3.2 En	  gemensam	  organisation	  för	  alla	  funktioner	  utom	  kommunledning,	  barnomsorg	  
och	  lågstadieutbildning	  

En renodlad samarbetskommun kunde innebära att Norra Ålands fem kommuner bildar en 
samarbetskommun som övertar alla kommunernas nuvarande uppgifter utom 
kommunledningen, KST-uppgifterna, barnomsorgen och lågstadieutbildningen. I en långt 
driven modell kunde samarbetskommunen ansvara för 

• Äldreomsorgen i sin helhet, 
• Högstadieutbildningen, 
• Kultur-, fritids- och idrottstjänsterna, 
• Hela tekniska sektorn inklusive planläggning och byggnadstillsyn, samt 
• Alla stödtjänster såsom bokföring, fakturering, reskontra, personaladministration, 

löneräkning, offentliga upphandlingar, IT, fastighetsförvaltning, städning och kosthåll. 

Om man går in för denna modell, är det naturligt att bygga upp organisationen med Norra 
Ålands högstadiedistrikt som grund. Det är en fungerande organisation inom vilken de fem 
kommunerna driver ett etablerat och stabilt samarbete. Genom en ändring av grundavtalet 
kan man komma överens om att utvidga distriktets uppgifter, ändra dess namn och ändra 
sättet på vilket dess beslutande organ utses. 

Om kommunerna beslutar att överföra väldigt omfattande uppgiftshelheter till en 
samarbetskommun, gäller det att noga överväga vilka funktioner som är av sådan strategisk 
vikt att kommunen bör sköta dem i egen regi, och vilka som med fördel kan skötas av 
samarbetskommunen. 

Också i denna modell överförs mer än hälften av kommunens budget och verksamhet till en 
annan organisation. Det är inte oproblematiskt ur demokratins synvinkel. Eftersom 
samarbetskommunens beslutande organ består av kommunernas presidier, blir 
demokratiunderskottet dock inte lika stort som i en utvidgad värdkommunmodell.  
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8 Vad	  skulle	  en	  samgång	  innebära?	  

8.1 Vilka	  regler	  gäller	  för	  samgång	  mellan	  åländska	  kommuner?	  

8.1.1 Den	  gamla	  kommunindelningslagen	  gäller	  

Enligt landskapslagen (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om 
kommunindelning ska kommunindelningslagen (FFS 1196/1997) tillämpas på Åland, med de 
undantag som anges i landskapslagen. På Åland gäller kommunindelningslagen i sin 
ursprungliga form, trots att den flera gånger ändrats i riket och slutligen upphävts då 
kommunstrukturlagen (FFS 1698/2009) trädde ikraft den 1 januari 2010. 

Enligt kommunindelningslagen kan kommunindelningen ändras om ändringen 

1) främjar ordnandet av service för invånarna, 
2) förbättrar invånarnas levnadsförhållanden, 
3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller 
4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet. 

8.1.2 Landskapsregeringen	  beslutar	  på	  förslag	  av	  kommuner	  eller	  utredare	  

Om de berörda kommunernas fullmäktige gemensamt föreslår en samgång, ska deras 
förslag följas om de kriterier som anges ovan uppfylls och den nya kommunen annars 
bedöms bli funktionsduglig. 

Beslut om samgång fattas av landskapsregeringen. Förslag kan göras av fullmäktige i en 
berörd kommun. En omfattande ändring i kommunindelningen, t.ex. en samgång mellan två 
eller flera kommuner, föregås i praktiken av en särskild kommunindelningsutredning. Den 
tillsätts och finansieras av landskapsregeringen, som också utser en eller flera utredare. 

Om utredningen föreslår en samgång, kan landskapsregeringen besluta att en rådgivande 
folkomröstning ska ordnas om förslaget. Förslaget kan verkställas om ingen berörd 
kommuns fullmäktige motsätter sig det, eller om det i en folkomröstning stöds av majoriteten 
i alla berörda kommuner. 

8.1.3 Samgångsavtal,	  organisationskommission	  och	  val	  

De berörda kommunerna kan i ett samgångsavtal bestämma hur förvaltningen och servicen 
ska ordnas i den nya kommunen. Avtalet gäller i fem år efter samgången, om man inte 
avtalar om en kortare tid. En samgång ska träda ikraft vid ett årsskifte, och 
landskapsregeringens beslut ska fattas senast den 30 juni året innan. 

Inom en månad efter beslutet om samgång ska landskapsregeringen tillsätta en 
organisationskommun för den nya kommunen. Kommunstyrelserna i de berörda 
kommunerna ska föreslå kommissionens medlemmar. Landskapsregeringen ska i normala 
fall utse de medlemmar kommunerna föreslår. Kommissionen förbereder den nya 
kommunens förvaltning tills den nya kommunstyrelsen utsetts. 

Efter beslutet om samgång kan nytt kommunalval hållas för den nya kommunen, eller så kan 
kommunerna i samgångsavtalet bestämma att deras fullmäktigeledamöter utgör fullmäktige i 
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den nya kommunen för resten av valperioden. I bägge fallen ska fullmäktige välja en ny 
kommunstyrelse och andra organ för den nya kommunen. 

8.1.4 Sammanslagningsunderstöd	  och	  kompensation	  för	  minskade	  landskapsandelar	  

Enligt gällande landskapslag betalar landskapet ett sammanslagningsunderstöd till den nya 
kommunen under de fem första åren. Om samgången leder till att den nya kommunen får 
mindre landskapsandelar än de tidigare kommunerna tillsammans, kompenserar landskapet 
skillnaden under fem års tid. 

Reglerna för kommunernas landskapsandelar, sammanslagningsunderstöd och 
kompensation för minskade landskapsandelar kommer att förändras i den pågående 
reformen av landskapsandelssystemet. Nedan redogörs ändå kort för vilka effekter olika 
samgångsalternativ skulle få enligt det nuvarande systemet.  

8.2 Fem	  centrala	  perspektiv	  

För att konkretisera de kriterier för en ny kommun som anges i kommunindelningslagen 
granskas olika samgångsalternativ nedan ur fem perspektiv. De är 

Kommunal ekonomi:  Vilka möjligheter att effektivera verksamheten finns vid olika 
samgångsalternativ? Hur påverkas landskapsandelarna? Är det 
sannolikt att invånarna i någon eller några av de tidigare 
kommunerna får höjd eller sänkt skatt?  

Lokal demokrati: Hur påverkas den lokala demokratins förutsättningar i en ny 
kommun? Vad kan bli bättre? Finns det problem ur ett 
demokratiperspektiv? Hur kan de i så fall lösas? Hur kan ett 
tillräckligt lokalt inflytande garanteras vid olika 
samgångsalternativ? 

Fungerande närservice: Vilken service är speciellt viktig att ha nära tillgänglig? Kan 
närservicen förbättras vid olika samgångsalternativ? 

Intressebevakning och Hur sköter kommunerna näringspolitik, regional utveckling och  
regional utveckling: intressebevakning idag? Kan de uppgifterna skötas bättre i en 

större kommun? 

Kompetensförsörjning: Hur svarar kommunerna mot de ständigt ökande kraven på 
specialkunnande inom olika områden? Hur kan kompetensnivån 
höjas i en större organisation? Kan det ske utan att kostnaderna 
per invånare stiger? 

8.3 Huvudalternativet:	  Tre	  kommuner	  går	  samman	  

Enligt uppdraget ska konsekvenserna av en samgång mellan Finström, Geta och Sund 
utredas. Den nya kommunen skulle få ca 4 100 invånare och därmed bli Ålands tredje 
största kommun. Till landarealen skulle den vara klart störst. 

I de kommande kapitlen jämförs detta huvudalternativ kort med två andra alternativ som 
också omfattar referenskommunerna Saltvik och Vårdö. 



 23 

8.3.1 Kommunal	  ekonomi	  

I den nya kommunen skulle de beskattningsbara inkomsterna per invånare vara ca 15 800 €. 
Idag är de 16 600 € i Finström, 11 700 € i Geta och 15 900 € i Sund.  

Inkomstskatten i Finström och Sund är idag 19,5 % och i Geta 17,5 %. Getas andel av de 
totala beskattningsbara inkomsterna i de tre kommunerna är endast ca 9%. Om man vill 
uppnå samma totala skatteinkomster som tidigare, bör den nya kommunens inkomstskatt 
därför vara 19,5 %.  

Om den nya kommunen går in för en inkomstskattesats på Ålands medelnivå 17,75 %, blir 
skatteintäkterna ca 1,0 miljoner € eller 245 € per invånare lägre än i de nuvarande 
kommunerna sammanlagt. Vid en skattesats på 18 % blir bortfallet ca 840 000 € eller 205 € 
per invånare, och vid 18,25 % ca 680 000 € eller 166 € per invånare.  

En högre skattesats än 18,5 % är knappast realistisk om en samgång ska framstå som 
attraktiv för Getas nuvarande invånare. Å andra sidan torde det vara möjligt för den nya 
kommunen att anpassa sina kostnader till en inkomstskattesats på 18,25 %. Nedan redogörs 
därför för bägge alternativen. 

Enligt nuvarande landskapsandelssystem skulle den nya kommunen de fem första åren få 
samma belopp i landskapsandelar som de nuvarande kommunerna sammanlagt. Från och 
med det sjätte året skulle landskapsandelarna minska med ca 240 000 €, eller knappt 60 € 
per invånare. Minskningen beror på det nuvarande systemets bosättningsstrukturgrupper. De 
torde avskaffas i den pågående landskapsandelsreformen. Denna minskning kan därför 
lämnas obeaktad i kalkylen. 

Enligt gällande lagstiftning skulle den nya kommunen under de fem första åren få ett 
sammanslagningsunderstöd som det första året är ca 940 000 € och minskar successivt. För 
de fem första åren uppgår sammanslagningsunderstödet sammanlagt till ca 2,8 miljoner € 
eller i medeltal 137 € per invånare och år. Därefter upphör stödet.  

Om inkomstskatten fastställs till 18,25 % borde den nya kommunens nettokostnader efter en 
övergångsperiod på fem år vara minst 166 € eller 3,8 % lägre per invånare än de hade varit 
med nuvarande kommunindelning. 

Om inkomstskatten fastställs till 18,5 % borde den nya kommunens nettokostnader efter en 
övergångsperiod på fem år vara minst 127 € eller 2,9 % lägre per invånare än de hade varit 
med nuvarande kommunindelning. 

I en större organisation kan de totala resurserna användas effektivare, driftssäkerheten 
förbättras och behovet av systematisk överkapacitet minimeras. En större kommun kan 
också sköta fler uppgifter i egen regi, och en del av den nuvarande avtalsbyråkratin kan 
avskaffas vilket möjliggör ett effektivare ledarskap och en bättre kostnadskontroll. 

Därför torde det vara realistiskt att förbättra kostnadseffektiviteten i den nya kommunen med 
minst 3,8 % jämfört med nuvarande kommunstruktur, utan att servicens kvalitet eller 
tillgänglighet försämras. En sådan effektivering av verksamheten är dock ingen automatisk 
följd av samgången, utan förutsätter en konsekvent och målmedveten politisk styrning och 
ett högklassigt professionellt ledarskap.  
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Sammantaget kan en samgång mellan Finström, Geta och Sund få följande ekonomiska 
konsekvenser: 

• För 88 % av invånarna sänks inkomstskatten från 19,5 till 18,5 eller 18,25 %, 
• För 12 % av invånarna höjs inkomstskatten från 17,5 till 18,25 eller 18,5 %, 
• Under de fem första åren bör verksamhetens nettokostnad per invånare 

o med 18,25 % inkomstskatt vara minst 0,7 % lägre än den hade varit med 
nuvarande kommunstruktur, och 

o med 18,5 % inkomstskatt vara högst 0,2 % högre än den hade varit med 
nuvarande kommunstruktur. 

• Från och med det sjätte året bör den nya kommunens nettokostnad per invånare  
o med 18,25 % skatt vara minst 3,8 % lägre än den hade varit med nuvarande 

kommunstruktur, och  
o med 18,5 % skatt vara minst 2,9 % lägre än den hade varit med nuvarande 

kommunstruktur. 
• Om den nya kommunen lyckas vara mer attraktiv för invånare och företag än de 

tidigare kommunerna, ökar skatteintäkterna. 
• Konsekvenserna kan se annorlunda ut beroende på hur det nya 

landskapsandelssystemet utformas. 

8.3.2 Lokal	  demokrati	  

Den åländska kommunallagen innehåller en rekommendation om antalet 
fullmäktigeledamöter i kommuner av olika storlek. Kommunen kan välja att avvika från den. 
Antalet ledamöter ska dock vara minst nio.  

Finström, Geta och Sund har för närvarande sammanlagt 38 fullmäktigeledamöter. Enligt 
lagens rekommendation skulle en ny kommun ha 21 fullmäktigeledamöter.  

Av de nuvarande åländska kommunerna skulle en ny kommun till invånarantal och struktur 
mest likna Jomala. Där har man valt att ha 17 fullmäktigeledamöter i stället för 21 som lagen 
rekommenderar. Det har upplevts som tillräckligt i en kommun med drygt 4 500 invånare och 
32 byar. 

Om en ny kommun bildas under pågående mandatperiod, kan den nya kommunens 
fullmäktige bildas på två sätt:  

1) De nuvarande kommunerna kan i samgångsavtalet bestämma att de nuvarande 38 
fullmäktigeledamöterna ska utgöra den nya kommunens fullmäktige fram till nästa 
kommunalval. Inför valet beslutar fullmäktige sedan i normal ordning hur många 
ledamöter som ska väljas. 

2) Om kommunerna inte gör ett sådant avtal, ska nyval hållas. Då kan man i 
samgångsavtalet bestämma hur många ledamöter som ska väljas, eller så väljs 21 
ledamöter enligt lagens rekommendation. Inför nästa ordinarie kommunalval beslutar 
fullmäktige sedan i normal ordning hur många ledamöter som ska väljas. 

Om en samgång träder i kraft vid valperiodens början, väljs den nya kommunens fullmäktige 
på normalt sätt. Också då kan man i samgångsavtalet avtala om hur många ledamöter som 
ska väljas, eller så väljs 21 ledamöter. 
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Vid en samgång kan en stor del av de nuvarande samarbetsarrangemangen avskaffas, 
eftersom den nya kommunen kan sköta mer krävande uppgifter i egen regi. Därmed 
elimineras en del av de problem med demokratisk styrning, ledarskap och kostnadskontroll 
som hänger samman med den nuvarande avtalsbyråkratin. Det leder till större 
genomskinlighet i verksamheten, ger kommunens förtroendevalda direkt inflytande över en 
större del av kommunens verksamhet och ekonomi och stärker den demokratiska kontrollen.  

I de samarbeten med andra kommuner där den nya kommunen fortfarande ingår kan den i 
kraft av sin storlek bevaka de egna invånarnas intressen effektivare än de tidigare 
kommunerna tillsammans.  

Sammantaget skulle en samgång stärka den lokala demokratin både i kommunens egen 
verksamhet och i verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner. 

8.3.3 Fungerande	  närservice	  

Inom Finlands kommunförbund har man gjort seriösa försök att definiera vad närservice 
innebär på den enskilda kommunens och invånarens nivå. Man har konstaterat att det inte 
går att sammanställa en uttömmande lista över närservicen. Vad som är närservice bör 
definieras skilt för varje region utgående från invånarnas och regionens särdrag, så att de 
olika åldersgruppernas behov beaktas. Ofta utgår man från att närservicen ska kunna nås 
inom 15 minuter med bil. 

I ÅSUB:s kommunala brukarundersökning ställdes frågan ”Vilken typ av service tycker du att 
ska finnas tillgänglig nära hemmet?”. Utifrån ålänningarnas åsikter är framför allt barnomsorg 
och grundskola närservice – över 80 % tycker att de ska finnas nära tillgängliga. Två 
tredjedelar svarade äldreomsorg och drygt hälften ungdomsverksamhet. 

I fråga om barnomsorg och grundskola, och delvis också äldreomsorg, är det svårt att 
bedriva verksamheten effektivt med nuvarande kommunstruktur på Norra Åland. På grund av 
kommungränserna förekommer det att en del skolor eller daghem endast är halvfulla, medan 
grannkommunen kanske blir tvungen att bygga till eller bygga nytt. Inom äldreomsorgen är 
en liten kommun tvungen att upprätthålla en relativt stor överkapacitet för att kunna erbjuda 
plats med kort varsel då behov uppstår. Också i fråga om service som ges hemma hos 
invånarna kan personalresurserna utnyttjas effektivare med ett större befolkningsunderlag. 

Dessa problem har lett till att kostnaderna per invånare eller per brukare för en del 
serviceformer idag är oskäligt höga i en del av Norra Ålands kommuner. För att det ska vara 
möjligt att upprätthålla ett tätt servicenät i framtiden, är man tvungen att sänka kostnaderna. 
Åldersstrukturen innebär att behovet att sänka enhetskostnaderna gäller både inom 
barnomsorg och skola och inom äldreomsorgen. 

Delvis har man försökt lösa problemen genom ett omfattande avtalsbaserat samarbete 
mellan kommunerna. Det har lett till den avtalsbyråkrati som beskrivs ovan. En samgång är 
ett effektivare sätt att möjliggöra en effektivare resursanvändning och därmed skapa 
ekonomiska förutsättningar för att också i framtiden upprätthålla ett tätt servicenät och 
erbjuda en god närservice. 
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8.3.4 Intressebevakning	  och	  regional	  utveckling	  

I kommunernas verksamhet handlar intressebevakning och regional utveckling på ett konkret 
plan framför allt om  

• tekniska utvecklingsfunktioner såsom planläggning och byggnadsinspektion,  
• näringspolitik och lobbning för privata och offentliga investeringar, och 
• kommunens arbete för en hållbar utveckling och en ren och attraktiv miljö. 

Alla dessa funktioner är resurskrävande. Processerna är tidskrävande, och för att nå resultat 
krävs ett långsiktigt, målmedvetet arbete, tillräckliga personalresurser och specialkompetens 
inom ett antal områden.  

Under de senaste åren har Norra Ålands kommuner försökt lösa dessa problem genom olika 
former av avtalsbaserat samarbete, bl.a. inom byggnadsinspektionen. Det har dock inte gett 
de förväntade resultaten, och samarbetet har avbrutits. På senare tid har man på politisk 
nivå diskuterat en gemensam byggnadsinspektion för Norra Åland. Tills vidare har planerna 
dock inte konkretiserats. 

Inom planläggningen och näringspolitiken har inget närmare samarbete förekommit. 
Kommunerna konkurrerar sinsemellan om invånare, arbetsplatser och 
samfundsskatteinkomster. Därför kan det vara svårt att bygga upp en gemensam 
planläggning och näringspolitik så länge Norra Åland består av fem kommuner, trots att det 
ligger i alla kommuners intresse att höja regionens attraktionskraft. 

En samgång skulle avsevärt stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med 
intressebevakning och regional utveckling på Norra Åland. Till detta finns två huvudsakliga 
skäl: 

• Inom en större kommun kan man bygga upp en starkare kompetens inom dessa 
områden och därmed nå bättre resultat, och 

• Konkurrensen mellan de nuvarande kommunerna försvinner och man kan skapa en 
målmedveten strategi för att utveckla hela regionen. 

8.3.5 Kompetensförsörjning	  

Frågan om kommunernas kompetensförsörjning handlar framför allt om hur Norra Ålands 
kommuner  

• Kan svara mot de ständigt ökande kraven på specialkompetens inom olika områden, 
och 

• Kan vara attraktiva arbetsgivare och konkurrera framgångsrikt om kompetent 
personal. 

I en liten organisation ansvarar de anställda ofta för omfattande uppgiftsområden och har 
inte möjlighet att specialisera sig. Inom en del områden saknar de mindre kommunerna idag 
helt specialkompetens.  

Detta problem gäller idag i olika grad alla Norra Ålands kommuner. Som ovan konstaterats, 
har man försökt lösa problemet genom olika samarbetsarrangemang. Det har löst en del av 
problemen med kompetensförsörjningen, men har också medfört andra problem som 
beskrivs ovan. 
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Genom en samgång skapas en större organisation som kan ledas mer professionellt än 
dagens kommuner, och där de anställda har bättre möjlighet att specialisera sig och utveckla 
sin kompetens. Därmed kan en större kommun också vara en mer attraktiv arbetsgivare.  

En större kommun kan därför också bättre än dagens kommuner konkurrera om kompetent 
personal utan att hamna i en uppåtgående lönespiral. Det sistnämnda blir allt viktigare då 
åldersstrukturen innebär att en allt mindre del av befolkningen är i arbetsför ålder och 
personalbehovet växer, i synnerhet inom äldreomsorgen. 

8.4 Alternativ	  B:	  Fyra	  kommuner	  går	  samman	  

I detta kapitel jämförs alternativet att Finström, Geta, Sund och Saltvik går samman med 
huvudalternativet ovan. 

Den nya kommunen skulle ha ca 5 900 invånare och därmed vara den näststörsta 
kommunen på Åland. Till landarealen skulle den vara klart störst. 

8.4.1 Kommunal	  ekonomi	  

Saltvik har idag den lägsta inkomstskattesatsen bland Norra Ålands kommuner, 16,75 %. 
Saltviks andel av de beskattningsbara inkomsterna i de fyra kommunerna är 33 %. För att 
uppnå en skattefinansiering per invånare på samma eller nästan samma nivå som i de 
nuvarande kommunerna sammanlagt borde Saltviksbornas inkomstskatt höjas med mer än 
två procentenheter. Det är knappast ett attraktivt alternativ för Saltviks nuvarande invånare. 

En inkomstskatt på 17,75 %, vilket motsvarar Ålands medeltal, skulle innebära en 
skattehöjning med en procentenhet för Saltvikarna och med 0,25 % för Getaborna samt en 
sänkning med 1,75 procentenheter för invånarna i Finström och Sund. För hela den nya 
kommunen innebär det att skatteintäkterna minskar med ca 117 € per invånare eller 2,7 %.  

En inkomstskatt på 17,5 % skulle innebära en oförändrad skatteprocent för Getaborna, en 
sänkning med hela två procentenheter för invånarna i Finström och Sund och en höjning 
med 0,75 procentenheter för Saltvikarna. Samtidigt minskar de totala skatteintäkterna med 
ca 157 € per invånare eller 3,6 %. 

För Saltviks nuvarande invånare är en samgång knappast ett attraktivt alternativ om 
inkomstskatten höjs med mer än en procentenhet. Å andra sidan torde den nya kommunen 
också ha realistiska möjligheter att anpassa sina utgifter till en skattesats på 17,5 %. Nedan 
redogörs därför för bägge alternativen. 

Enligt gällande lagstiftning skulle den nya kommunen under de fem första åren sammanlagt 
få ett sammanslagningsunderstöd på ca 3,2 miljoner euro, eller 109 euro per invånare och 
år. Därefter upphör stödet. 

Under de fem första åren bör den nya kommunen 

• Vid 17,75 % inkomstskatt ha minst 0,2 % lägre nettokostnader än man hade haft med 
nuvarande kommunstruktur, och 

• Vid 17,5 % inkomstskatt ha minst 1,1 % lägre nettokostnader än man hade haft med 
nuvarande kommunstruktur. 
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Från och med det sjätte året bör den nya kommunen  

• Vid 17,75 % inkomstskatt ha minst 2,7 % lägre nettokostnader än man hade haft med 
nuvarande kommunstruktur, och  

• Vid 17,5 % inkomstskatt ha minst 3,6 % lägre nettokostnader än man hade haft med 
nuvarande kommunstruktur. 

Om den nya kommunen lyckas vara mer attraktiv för invånare och företag än de tidigare 
kommunerna, ökar skatteintäkterna. 

Konsekvenserna kan se annorlunda ut beroende på hur det nya landskapsandelssystemet 
utformas. 

8.4.2 Lokal	  demokrati	  

Enligt lagens rekommendation skulle den nya kommunen ha 21 fullmäktigeledamöter. 
Eftersom invånarantalet ligger nära gränsen för nästa rekommenderade antal ledamöter 
(6 001–10 000 invånare: 25 ledamöter) är det troligen inte motiverat att välja färre än 21 
ledamöter. De olika alternativen för hur den nya kommunens fullmäktige kan tillsättas 
beskrivs i samband med huvudalternativet ovan.  

När det gäller förutsättningarna att främja den lokala demokratin gäller i allt väsentligt det 
som sägs om huvudalternativet ovan. I kraft av sin storlek skulle den nya kommunen ha 
ännu bättre förutsättningar än i huvudalternativet att sköta krävande uppgifter i egen regi. 
Därmed kan avtalsbyråkratin ytterligare minskas och den lokala demokratin stärkas. 

8.4.3 Fungerande	  närservice	  

Liksom i huvudalternativet, har den nya kommunen också i detta alternativ goda möjligheter 
att höja användningsgraden på befintliga serviceresurser. På sikt kan man därmed bättre än 
nuvarande kommuner erbjuda en fungerande närservice till rimlig kostnad. 

8.4.4 Intressebevakning	  och	  regional	  utveckling	  

Liksom i huvudalternativet, har den nya kommunen också i detta alternativ betydligt bättre 
möjligheter än de nuvarande kommunerna att upprätthålla specialkompetens inom olika 
områden och därmed att bedriva en professionell och effektiv intressebevakning, 
planläggning och näringspolitik.  

Jämfört med huvudalternativet täcker kommunen i detta alternativ ett större område, har 
större resurser för planläggning och byggnadsinspektion och kan erbjuda flera attraktiva 
alternativ för företagsetableringar och andra investeringar. I en större organisation kan man 
också avsätta mer resurser för lobbning och annan intressebevakning. 

8.4.5 Kompetensförsörjning	  

I fråga om kompetensförsörjning gäller i detta alternativ detsamma som i huvudalternativet: 
Genom en samgång skapas en större organisation som kan ledas mer professionellt än 
dagens kommuner, och där de anställda har bättre möjlighet att specialisera sig och utveckla 
sin kompetens. Därmed kan den nya kommunen också vara en mer attraktiv arbetsgivare.  
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8.5 Alternativ	  C:	  Fem	  kommuner	  går	  samman	  

I detta kapitel jämförs alternativet att Finström, Geta, Sund, Saltvik och Vårdö går samman 
med huvudalternativet ovan. 

Den nya kommunen skulle ha ca 6 300 invånare och därmed vara den näststörsta 
kommunen på Åland. Till landarealen skulle den vara klart störst. 

Vårdös invånarantal skulle utgöra 7 % och de beskattningsbara inkomsterna 6 % av den nya 
kommunen. Vårdös inkomstskattesats är 18,5 %, vilket ligger nära medelskattesatsen för 
hela den nya kommunen. Vad gäller befolkning och ekonomi skiljer sig alltså detta alternativ 
inte nämnvärt från alternativ B. 

Den största skillnaden är att Vårdö är den enda kommunen på Norra Åland som saknar fast 
vägförbindelse. Också annars blir de tidsmässiga avstånden i detta alternativ betydligt längre 
än i de andra alternativen.  

Man får därför räkna med något högre kostnader för den kommunala servicen. Detta 
bekräftas av att Vårdös nettokostnader under 2010-talet både varit högre och vuxit snabbare 
än i de andra kommunerna på Norra Åland. 

8.5.1 Kommunal	  ekonomi	  

Av samma skäl som i alternativ B är det knappast realistiskt att tänka sig att inkomstskatten i 
den nya kommunen skulle vara högre än 17,75 %. På grund av den nya kommunens 
tidsmässigt längre avstånd och glesare befolkning kan man å andra sidan inte räkna med 
fullt lika stora effektiveringar i verksamheten som i alternativ B. Därför är det realistiskt att 
räkna med en inkomstskattesats på 17,75 %. 

Liksom i alternativ B innebär det att den nya kommunens skatteintäkter per invånare blir ca 
117 € lägre än de nuvarande kommunernas tillsammans.  

Enligt gällande lagstiftning skulle den nya kommunen få ett sammanslagningsunderstöd som 
under de fem första åren sammanlagt är ca 3,1 miljoner €, eller 102 € per invånare och år. 
Därefter upphör stödet. 

• Under de fem första åren sammanlagt bör den nya kommunen alltså ha minst 0,1 % 
lägre nettokostnader än man hade haft med nuvarande kommunstruktur.  

• Från och med det sjätte året bör den nya kommunen ha minst 2,6 % lägre 
nettokostnader än man hade haft med nuvarande kommunstruktur. 

Om den nya kommunen lyckas vara mer attraktiv för invånare och företag än de tidigare 
kommunerna, ökar skatteintäkterna. 

Konsekvenserna kan se annorlunda ut beroende på hur det nya landskapsandelssystemet 
utformas. 

8.5.2 Lokal	  demokrati	  

Enligt lagens rekommendation skulle den nya kommunen ha 25 fullmäktigeledamöter. 
Eftersom invånarantalet ligger nära den nedre gränsen (6 001 invånare), kunde man 
överväga att välja ett lägre antal fullmäktigeledamöter. 
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De olika alternativen för hur den nya kommunens fullmäktige kan tillsättas beskrivs i 
samband med huvudalternativet ovan.  

När det gäller förutsättningarna att främja den lokala demokratin gäller i allt väsentligt det 
som sägs om de bägge alternativen ovan. I kraft av sin storlek skulle den nya kommunen ha 
ännu bättre förutsättningar än i huvudalternativet att sköta krävande uppgifter i egen regi. 
Därmed kan avtalsbyråkratin ytterligare minskas och den lokala demokratin stärkas. 

8.5.3 Fungerande	  närservice	  

Liksom i de bägge andra alternativen, har den nya kommunen också i detta alternativ goda 
möjligheter att höja användningsgraden på befintliga serviceresurser. På sikt kan man 
därmed bättre än nuvarande kommuner erbjuda en fungerande närservice till rimlig kostnad. 

I detta alternativ är avstånden i tid inom kommunen större än i de bägge andra alternativen. 
En del av kommunens invånare saknar fast vägförbindelse. Därför bör man räkna med en 
något högre kostnad för den kommunala närservicen. Det gäller i synnerhet den service som 
ges i hemmet, såsom hemservice, hemsjukvård och assistans för klienter som bor hemma. 
Denna faktors betydelse växer då andelen äldre som behöver vård och omsorg i hemmet 
ökar.  

8.5.4 Intressebevakning	  och	  regional	  utveckling	  

Liksom i de bägge andra alternativen har den nya kommunen också i detta alternativ 
betydligt bättre möjligheter än de nuvarande kommunerna att upprätthålla specialkompetens 
inom olika områden och därmed att bedriva en professionell och effektiv intressebevakning, 
planläggning och näringspolitik.  

Den nya kommunens befolkning motsvarar ca 55 % av Mariehamns befolkning och 22 % av 
alla ålänningar. Kommunen har därför helt andra möjligheter att göra sin röst hörd och att 
bevaka Norra Ålands intressen än de nuvarande kommunerna. Denna aspekt har fått större 
betydelse sedan Ålands kommunförbunds resurser för intressebevakning kraftigt minskat. 

8.5.5 Kompetensförsörjning	  

I fråga om kompetensförsörjning gäller i detta alternativ detsamma som i de bägge andra 
alternativen: Genom en samgång skapas en större organisation som kan ledas mer 
professionellt än dagens kommuner, och där de anställda har bättre möjlighet att specialisera 
sig och utveckla sin kompetens. Därmed kan den nya kommunen också vara en mer attraktiv 
arbetsgivare.  
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9 Slutsatser	  och	  rekommendationer	  

Ovan har två samarbetsmodeller för Norra Ålands kommuner utretts:  

• Ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen, och  
• En modell med Norra Ålands samarbetskommun.  

Ur den kommunala ekonomins, den lokala demokratins och kompetensförsörjningens 
perspektiv är samarbetskommunmodellen att föredra. 

I fråga om samgång mellan kommunerna har tre alternativ utretts: 

• Huvudalternativet där Finström, Geta och Sund går samman och bildar en ny 
kommun,  

• Alternativ B där också Saltvik ingår i den nya kommunen, och 
• Alternativ C där också Saltvik och Vårdö ingår i den nya kommunen. 

De olika alternativen har granskats ur fem perspektiv: Kommunal ekonomi, lokal demokrati, 
fungerande närservice, intressebevakning och regional utveckling, samt 
kompetensförsörjning. Granskningen visar att alla tre samgångsalternativ är att föredra 
framom nuvarande kommunstruktur. 

Vi rekommenderar därför att Finströms, Geta och Sunds kommuner riktar en förfrågan 
om en egentlig kommunindelningsutredning till landskapsregeringen.  

En stor del av de framtida utmaningar som identifieras i denna utredning gäller det åländska 
kommunfältet som helhet. Därför är det klokt att söka lösningar som omfattar hela Åland. 

Vi rekommenderar därför att landskapsregeringen tar initiativ till en utredning där 
olika alternativ för Ålands kommunstruktur utreds, t.ex.  

• En kommun för hela Åland, 
• Tre kommuner: Mariehamn, en landsbygdskommun och en skärgårdskommun, 

och 
• Sex kommuner: Mariehamn, Norra Åland, Södra Åland, Brändö, Kumlinge samt 

Södra skärgården som består av Föglö, Kökar och Sottunga. 
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Bilaga 1: Tidsplan för denna utredning och den fortsatta processen 
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Bilaga 2: Resultat från undersökningen Invånarnas syn på kommunernas verksamhet 
och organisation (ÅSUB 2010:9) 
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Bilaga 2, forts. 
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Bilaga 2, forts. 
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Bilaga 2, forts.  
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Bilaga 2, forts.  
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Bilaga 3: Förändringar i Ålands befolkning 1–3 kvartalet 2014 och 2015 

 

 

Bilaga 4: Befolkningsutveckling 2000–2014 och prognos 2014–2030 i Norra Ålands 
kommuner, i Jomala och på hela Åland 

 

 
Bilaga 5: Andelen barn och äldre 2014 och prognos 2030 för Norra Ålands kommuner 
och för hela Åland. 

 

Kommun 2000 2010 2014
Prognos	  

2030
Förändring	  
2000-‐2014

Förändring	  
2014-‐2030

Finström 2	  299 2	  502 2	  534 2	  817 235 283

Geta 478 475 494 559 16 65

Saltvik 1	  679 1	  802 1	  825 2	  026 146 201

Sund 1	  013 1	  019 1	  035 1	  111 22 76

Vårdö 409 452 439 464 30 25

Norra	  Åland 5	  878 6	  250 6	  327 6	  977 449 650

Jomala 3	  328 4	  098 4	  560 5	  811 1	  232 1	  251

Åland 25	  776 28	  007 28	  916 32	  575 3	  140 3	  659

2014 2014 2030 2030

Kommun 0-‐15 65+ 0-‐15 65+

Finström 19,1 19,7 19,3 24,8

Geta 16,2 22,3 13,4 34,3

Saltvik 18,6 21,5 17,0 28,0

Sund 17,0 22,9 14,9 31,9

Vårdö 15,9 29,8 9,3 41,2

Norra 	  Åland 18,2 21,7 16,8 28,7

Åland 17,4 20,4 16,5 25,7
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Bilaga 6: Skatteintäkter och landskapsandelar €/invånare i Norra Ålands kommuner 
samt för hela Åland 

Skatter	  och	  landskapsandelar	  per	  invånare	  2014	   	  	   	  	   	  	  
i	  utrednings-‐	  och	  referenskommunerna	  samt	  för	  hela	  Åland	  

	  
	  	  

	  	  
	   	  

Landskapsandelarnas	  andel	  av	  den	  
Kommun	   Skatteinäkter/inv.	   Landskapsandelar/inv.	   totala	  skattefinansieringen,	  %	  
Finström	   3	  462	  	  	   1	  361	  	  	   28%	  

	  
	  	  

Geta	   2	  251	  	  	   3	  617	  	  	   62%	  
	  

	  	  
Sund	   3	  356	  	  	   1	  601	  	  	   32%	  

	  
	  	  

Saltvik	   3	  229	  	  	   2	  140	  	  	   40%	  
	  

	  	  
Vårdö	   2	  872	  	  	   3	  328	  	  	   54%	  

	  
	  	  

	  	  
	   	   	   	  

	  	  
Hela	  Åland	   3	  791	  	  	   1	  221	  	  	   24%	   	  	   	  	  
 

Bilaga 7: Kommunernas verksamhetsbidrag €/invånare, Norra Åland och hela Åland 
2010–2014 

 

 

Bilaga 8: Kommunernas årsbidrag €/invånare, Norra Åland och hela Åland  
2010–2014 

 

2010 2011 2012 2013 2014
Förändring	  

2010-‐2014,	  %

Finström -‐3	  825 -‐4	  027 -‐4	  214 -‐4	  219 -‐4	  120 7,7

Geta -‐4	  686 -‐4	  683 -‐4	  685 -‐4	  770 -‐5	  274 12,5

Saltvik -‐3	  674 -‐3	  873 -‐4	  010 -‐3	  998 -‐4	  102 11,6

Sund -‐4	  748 -‐4	  834 -‐5	  358 -‐4	  916 -‐4	  757 0,2

Vårdö -‐4	  456 -‐5	  156 -‐5	  564 -‐5	  374 -‐5	  326 19,5

Åland -‐3	  855 -‐3	  942 -‐4	  102 -‐4	  037 -‐4	  060 5,3

2010 2011 2012 2013 2014

Finström 643 572 298 365 676

Geta 676 663 954 934 560

Saltvik 351 479 493 331 710

Sund 218 90 -‐59 78 691

Vårdö 312 194 348 173 804

Åland 540 668 429 393 930
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Bilaga 9: Kommunernas skatteinkomster €/invånare, Norra Åland och hela Åland 
2010–2014 

 
 
 
Bilaga 10: Kommunernas skattesatser 2014 och 2015

 
 
 
Bilaga 11: Beskattningsbar inkomst €/invånare i Norra Ålands kommuner 

 
  

2010 2011 2012 2013 2014
Förändring	  

2010-‐2014,	  %

Finström 3	  075 3	  170 3	  088 3	  248 3	  462 12,6

Geta 2	  053 2	  051 2	  333 2	  166 2	  251 9,6

Saltvik 2	  490 2	  676 2	  803 2	  757 3	  229 29,7

Sund 2	  799 2	  716 3	  022 2	  950 3	  356 19,9

Vårdö 2	  033 2	  310 2	  576 2	  353 2	  872 41,3

Åland 3	  074 3	  280 3	  173 3	  217 3	  791 23,3

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Finström 19,50 19,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,75 0,75

Geta 17,50 17,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,50 0,50

Saltvik 16,75 16,75 0,00 0,00 0,90 0,90 0,20 0,20

Sund 19,50 19,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,75 0,75

Vårdö 18,50 18,50 0,00 0,00 0,90 0,90 0,15 0,15

Mariehamn 17,25 17,75 0,30 0,30 0,90 0,90 0,20 0,20

-‐Landsbygden 17,70 17,70 0,00 0,00 0,90 0,90 0,55 0,55

-‐Skärgården 17,86 17,86 0,02 0,02 0,90 0,90 0,40 0,40

Åland 17,51 17,73 0,14 0,14 0,90 0,90 0,38 0,38

Annan	  bostad Al lmän	  skatteprocentStadigvarande	  bostad

Kommunalskatt,

procent

Fastighetsskatt,	  procent

2009 2010 2011 2012 2013

Finström 14	  466 15	  207 15	  262 15	  594 16	  557

Geta 10	  024 10	  792 11	  724 11	  600 11	  679

Saltvik 14	  600 15	  762 16	  740 16	  524 17	  155

Sund 13	  512 14	  189 14	  951 14	  767 15	  943

Vårdö 11	  333 12	  053 12	  473 12	  315 13	  756

Hela	  Åland 17	  880 18	  513 18	  642 18	  279 19	  098
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Bilaga 12: Kommunernas skuldbörda €/invånare 2010–2014, Norra Åland och hela 
Åland 
 

 
 

Bilaga 13: Kostnader för barnomsorg och grundskola €/invånare och €/invånare i 
respektive åldersgrupp i Norra Ålands kommuner samt Malax och Kimitoön 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014
Förändring	  

2010-‐2014,	  %

Finström 4	  396 4	  070 3	  836 3	  623 3	  390 -‐22,9

Geta 2	  962 1	  492 1	  265 1	  246 1	  248 -‐57,9

Saltvik 1	  042 954 870 1	  753 1	  608 54,3

Sund 2	  446 2	  301 2	  147 2	  194 2	  030 -‐17,0

Vårdö 2	  181 1	  998 2	  640 2	  674 2	  483 13,8

Åland 2	  156 1	  942 2	  040 2	  116 2	  180 1,1
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Bilaga 14: Nuvarande avtalsbaserat samarbete där utredningskommunerna deltar 

 

Samarbete	   Deltagande	  kommuner	   Juridisk	  form	   Grund	   Verksamhetsområde	  

Ålands	  omsorgsförbund	  kf,	  ÅOF	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   kommunalförbund	   Via	  lag	   Specialomsorg	  om	  utv.störda	  

Ålands	  digitala	  agenda,	  ÅDA	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   aktiebolag	   Ägande	   Digital	  samordning	  

Barnskyddsjouren	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   via	  kommunförbundet	   Avtal	   Jour	  för	  barnskydd	  

Medborgarinstitutet,	  Medis	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   värd	  Mariehamn	   Avtal	   Vuxenutbildning	  (frivillig)	  

Katrina	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   värd	  Mariehamn	   Avtal	   Bibliotekssystem	  

Alkohol-‐	  och	  drogmottagningen	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   värd	  Mariehamn	   Avtal	   Missbrukarvård	  

Tallbacken	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   värd	  Mariehamn	   Avtal	   Barn-‐,	  mödra-‐	  och	  skyddshem	  

Fältarna	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   värd	  Mariehamn	   Avtal	   Ungdomsverksamhet	  

Folkhälsan	  rf	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   förening	   Avtal	   Familjerådgivning	  mm	  

Fritidsledarna	   Varierande	  grad	  av	  samarbeten	  

	  

Avtal	  

	  Kommunala	  avtalsdelegationen	   Hela	  Ålands	  alla	  16	  kommuner	   under	  ÅKF,	  via	  Jomala	   Via	  lag	   Arbetsgivarorganisation	  

Ålands	  kommunförbund	  kf,	  ÅKF	   De	  15	  landskommunerna	   kommunalförbund	   Grundavtal	   Intressebevakning	  mm	  

De	  Gamlas	  Hem	  kf,	  DGH	   13	  landskom	  (inte	  Föglö	  o	  Saltvik)	   kommunalförbund	   Grundavtal	   Institutionsvård	  för	  äldre	  

Norra	  Ålands	  högstadiedistrikt,	  NÅHD	   Norra	  Ålands	  5	  kommuner	   kommunalförbund	   Grundavtal	   Högstadie	  +	  admin	  av	  grundskolor	  

Barnskyddsarbete	   Norra	  Ålands	  5	  kommuner	  m.fl.	  

	  

Avtal	   Praktiskt	  arbete	  i	  barnskyddet	  

Lantbruksnämnd	  och	  -‐kansli	   Norra	  Ålands	  5	  kommuner	   värd	  Finström	   Avtal	   Stöd	  mm	  inom	  lantbruket	  

Räddningsområde	  Ålands	  
landskommuner,	  RÅL	  

Norra	  Ålands	  5	  	  kom	  +	  Jomala,	  
Hammarland,	  Lumparland,	  Eckerö	   värd	  Jomala	   Avtal	   Brand-‐	  och	  räddningsväsendet	  

Samarbete	  släcknings-‐	  och	  
räddningshjälp	   Norra	  Ålands	  5	  kommuner	  

	  

Avtal	   Räddningsinsatser	  

Gemensam	  ledningscentral	   Finström,	  Geta	   värd	  Finström	   Avtal	   Ledning	  vid	  krisförhållanden	  

Gemensam	  ledningscentral	   Saltvik,	  Sund	   värd	  Sund	   Avtal	   Ledning	  vid	  krisförhållanden	  

Lotsbroverket	   Finström,	  Saltvik,	  Sund	   värd	  Mariehamn	   Avtal	   Rening	  av	  avloppsvatten	  

Norra	  Ålands	  avloppsvatten	   Finström,	  Saltvik,	  Sund	   aktiebolag	   Ägande	   För	  avl.vtn	  till	  Lotsbroverket	  

Ålands	  vatten	  Ab	   Finström,	  Geta,	  6	  andra	  kom,	  ÅLR	   aktiebolag	   Ägande	   Vattenförsörjning	  

Bocknäs	  vatten	   Saltvik,	  Sund,	  Vårdö	   andelslag	   Medlemskap	   Vattenförsörjning	  

Ålands	  Idrottscenter,	  ÅIC	   Finström,	  Geta,	  Sund,	  Vårdö	   aktiebolag	   Ägande	   Simhall	  och	  idrottsanläggningar	  

Gemensam	  specialundervisningsklass	   Sund,	  Vårdö	   värd	  Sund	   Avtal	   Specialundervisning	  i	  gemensam	  grupp	  

Gemensam	  löneräkning	   Geta,	  Sund	  och	  Vårdö	   värd	  Sund	   Avtal	   Löneräkning	  

Gemensamt	  socialkansli	   Finström,	  Geta	   värd	  Finström	   Avtal	   Socialkansli	  exkl	  barnomsorg	  mm	  

Gemensam	  socialnämnd,	  socialkansli	   Sund,	  Vårdö	   värd	  Sund	   Avtal	   Socialnämnd	  och	  socialkansli	  
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Bilaga 15: Inkomstskattesats och skatteintäkter €, Huvudalternativet 

 

 

Bilaga 16: Inkomstskattesats och skatteintäkter €, Alternativ B 

 

 

Bilaga 17: Inkomstskattesats och skatteintäkter €, Alternativ C 
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