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Till Ålands Landskapsregering 

 

Det är mycket bra att Kökar kommun har möjlighet att ge sitt utlåtande angående den 

omdiskuterade kommunreformen då den i sin nuvarande form skulle påverka vårt lilla 

samhälle i grunden. Landskapsregeringen anger i motiveringarna till lagförslaget att 

målsättningen med reformen är att skapa livskraftiga och funktionsdugliga kommuner, att 

stärka kommunernas förutsättningar att ordna service av hög kvalitet på lika villkor, att 

förenhetliga samhällsstrukturen och stärka den kommunala självstyrelsen samtidigt som man 

förväntar sig betydande kostnadsbesparingar. 

 

För att åstadkomma detta föreslår landskapsregeringen en tvingande sammanslagning av Ålands 
sexton kommuner till fyra. Bakgrunden till förväntningarna om effektivisering är en utredning av 
PWC som ännu inte har prövats och som motsägs av forskning runt tidigare genomförda 
kommunsammanslagningar i riket. PWCs utredning baseras i stor utsträckning på teoretiska 
resonemang och slutsatser. 
 
På senare år har ett par forskningsrapporter presenterats som belyst de långsiktiga effekterna av 
kommunsammanslagningar i riket. Dessa bygger på genomförda kommunsammanslagningar där de 
sammanslagna kommunerna under en längre tid jämförts med kommuner som inte slagits samman. 
Den senaste utredningen, som gjorts av statens forskningscentral, gäller kommunsammanslagningar 
som gjordes 2009.  
 
I den forskningsrapporten kommer man fram till slutsatsen att de sammanslagna kommunernas 
kostnadsökning inte varit lägre än hos de kommuner som inte slagits samman.  Vidare visar studien 
att den politiska makten i de nya storkommuner som uppstod 2009 koncentrerades till den nya 
centralorten. Det i sin tur förde med sig en omjämlik fördelning av för och nackdelar så att i 
kommuner med mindre väljarunderlag minskade både de administrativa jobben och jobben inom 
social och hälsovården kraftigt i relation till de tidigare större kommunerna där jobben ökade. Även 
sjunkande fastighetspriser visade att kommunsammanslagningen gav en ökat negativ 
befolkningsutveckling i de mindre kommunerna med mindre politisk representation än i de med 
större. 
 
En annan stor undersökning som studerat kommunsammanslagningar på sjuttiotalet visar på samma 
utfall ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt undersökningen har sammanslagningar som genomfördes 
1970  1982 inte minskat de undersökta kommunernas totala driftsutgifter. Sammanslagningarna 
visade sig i undersökningen inte heller ha någon statistisk konsekvens för kommunernas 
skatteinkomster, inkomstskatteprocent eller långfristiga lån. Även den utredning som gjorts för den 
frivilliga sammanslagningen av Sund, Finström och Geta indikerar att kostnaderna åtminstone initialt 
snarare ökar än minskar. 
 
Aktuell forskning visar således att verkligheten efter en kommunsammanslagning blir helt 
annorlunda än vad som förutspås i den utredning som ligger till grund för landskapsregeringens 
förslag. Tvärtemot vad landskapsregeringen har som mål så har sammanslagningarna ingen positiv 
inverkan på kommunernas ekonomi. Varken kostnader, skattetryck eller skuldsättning påverkas 
nämnvärt. Därtill ökar ojämlikheten i serviceutbud samtidigt som avfolkningen accelereras. 
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I de små åländska kommunerna och kanske särskilt i skärgårdskommunerna finns en stark 
sammanhållning och ett frivilligt engagemang, även i det kommunala, som riskerar att gå förlorat då 
den lokala identiteten och känslan av samhörighet tillsammans med närdemokratin går förlorad. 
 
Landskapsregeringen har i förslaget också angivit ett antal vägledande principer för långsiktigt 
hållbara kommuner.  Av dem är principen om att  Kommunerna skall vara geografiskt 
sammanhängande  värd att nämna då man helt bortsett från den då man föreslår en sammanslagning 
av alla skärgårdskommuner utom Vårdö.  
 
Den föreslagna skärgårdskommunen är allt annat än geografiskt sammanhängande. Restiden mellan 
Kökar och Brändö är två till tre gånger så lång som från Mariehamn till Kapellskär och till det 
kommer väntetider mellan färjorna. Mariehamn är i det perspektivet mera sammanhängande med 
Kapellskär än vad Kökar är med Brändö. Fungerande sammanbindande trafik finns inte och inte 
heller det nya kortruttsförslaget som tagits fram beaktar trafikbehovet vid en sammanlagning av 
skärgårdskommunerna.  
 
Slutsatsen av ovanstående är att för en kommun som Kökar med relativt litet 

befolkningsunderlag kommer kommunreformen om den genomförs att ha betydande negativa 

konsekvenser. Kökar kommunfullmäktige kan därför inte omfatta kommunsammanslagningen 

i dess nuvarande form och framhåller att eventuella framtida kommunreformer måste ske på 

frivillig väg.  
 

**** 

 

 

Kommunfullmäktige i Kökar har den 8 maj 2018 godkänt ovanstående som yttrande över 
lagförslaget om reform av kommunstrukturen på Åland 
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Kommundirektör 

 


