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 Datum Dnr 

 18.4.2018 ÅLR 2018/3116 
  
 Samtliga kommuner på Åland samt 
 Ålands kommunförbund 
  
  
  
  
Hänvisning 
 

 
Kontaktperson 

Raine Katajamäki 
 
Ärende 

KOMMUNREFORMEN 
 
 

Bästa kommuner 
  
 
Kommunreformsarbetet fortskrider in i nästa fas. Samtidigt som lagstift-
ningsarbetet förs över till lagtinget, inleds utredningsarbetet för de före-
slagna nya kommunerna. 
 
I enlighet med landskapsregeringens beslut ÅLR 2017/9633 den 6 febru-
ari 2018 har landskapsregeringen riktat en avropsförfrågan till Henricson 
Ab avseende kommunindelningsutredningar. Henricson Ab tog emot 
uppdraget och den 12 april 2018 hölls en presskonferens gällande den 
lagstadgade utredningsprocessen. Material från presskonferensen finns på 
landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/nyheter/trio-utreder-
kommunindelningar. 
 
I syfte att på ett löpande sätt förankra utredningsprocessen hos de berörda 
kommunerna har utredarna från Henricson Ab rätt att inom ramen för en 
särskild referensgrupp föra dialog med kommunernas tjänstemän och po-
litiker. En referensgrupp ska fungera som en rådgivande sammansättning 
i frågor gällande utredningens innehåll och resultat, men referensgruppen 
har ingen formell beslutanderätt. En motsvarande referensgrupp utsågs 
för den frivilliga sammanslagningsutredningen mellan Finström, Geta 
och Sund, och det ansågs att referensgruppen uppfyllde en viktig funktion 
genom att dels förmedla värdefull information till utredaren och dels ge-
nom att sprida kunskap om utredningen i de berörda kommunerna. Ef-
tersom de lagstadgade utredningarna som nu verkställs av Henricson Ab 
ska vara klara senast den 31 december 2018 rekommenderar landskaps-
regeringen att kommunerna snarast som möjligt utse högst tre förtroen-
devalda från respektive kommun för att verka i en referensgrupp för ett 
samarbetsområde. I Finström-Geta-Sund var det presidierna i respektive 
kommun samt kommundirektörerna som medverkade i referensgruppen, 
vilket var en god lösning. 
I övrigt ser landskapsregeringen fram emot att senast den 11 maj 2018 ta 
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del av kommunernas utlåtanden över landskapsregeringens Lagförslag 
om reform av kommunstrukturen på Åland, så att synpunkterna kan be-
handlas innan förslaget skickas till lagtinget. 
  
 
 
 
Minister    Nina Fellman 
  
 

 
Rättssakkunnig  Raine Katajamäki 
 
 
 
 
 
 

 


