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Yttrande om lagförslag; Landskapslag om en reform av kommunstrukturen på 

Åland och Kommunstrukturlag för Åland 

  
 
Bägge lagförslagen strider mot 8 §, Finlands grundlag, om legalitetsprincipen. Att det 
ej finns kriterier som kommunerna kan förhålla sig till skapar sammantaget en 
rättsosäkerhet som ej är förenlig med ovanstående paragraf. Att genom lagstiftning, 
och oklara kriterier, ge landskapsregeringen fria händer att när som helst ändra 
Ålands kommunstruktur strider uppenbart mot 121-122 §§, i Finlands grundlag, då 
detta omöjliggör invånarnas rätt till kommunal självstyrelse. Detta resonemang 
utvecklas något nedan.  
 
Grundlagsutskottet (GrUU 20/2013 rd) har skrivit följande på s. 5: 
”Statsrådet kan trots motstånd från fullmäktige besluta om 
kommunsammanslagning i en situation där tryggandet av servicen för invånarna i en 
kommun som omfattas av utvärderingsförfarandet för en kommun som befinner sig i 
en speciellt svår ekonomisk ställning kräver en ändring i kommunindelningen.” 
 
Och vidare på s. 6: 
”I en sådan situation måste det särskilt beaktas att avsikten i fråga om en s.k. 
kriskommun är att trygga kommunbornas grundlagsstadgade rättigheter. Intressena 
bakom en tvångssammanslagning väger i så fall enligt utskottets åsikt så tungt att de 
berättigar ett så pass betydande ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Ändå vill 
utskottet i sammanhanget betona ställningen hos de kommuner som är föremål för 
sammanslagning men har motsatt sig den. Här är det viktigt att enligt propositionens 
motivering enbart det faktum att de ekonomiska kriterier som lett till 
utvärderingsförfarandet uppfylls inte bör leda till en ändring i kommunindelningen i 
strid med kommunens vilja, utan ändringen bör vara motiverad som helhet.  
Dessutom bör utredningen samtidigt eftersträva en ändring i kommunindelningen 
som alla berörda kommuner kan gå med på. Utskottet finner det angeläget att 
tröskeln för möjligheten till tvångssammanslagning utreds också genom att 
förutsätta att ändringen är nödvändig ("... om ändringen är nödvändig för att trygga 
den service som förutsätts i lagstiftningen för invånarna i en kommun som befinner 
sig i en speciellt svår ekonomisk  ställning..")  Nödvändighetskriteriet begränsar också 
antalet kommuner som kan omfattas av sammanslagningen.” 
 
Vårdö kommun anser att ovanstående skrivningar på ett tydligt sätt visar att Vårdö, 
som tillvaratar kommuninvånarnas grundlagsstadgade rättigheter samt har sin 
ekonomi i god ordning ej kan omfattas av en tvångssammanslagning. Vidare så har 
ett enigt kommunfullmäktige §25/24.05.2017, konstaterat att kommunens vilja är att 
fortsätta som egen kommun, samt en rådgivande kommunal folkomröstning visat att 
82,7% av de som röstade röstat för att Vårdö kommun skall fortsätta som en 
självständig kommun. Det framgår för övrigt i landskapsregeringens egna 
remissmaterial, under avsnitt 3.1 på s. 16 att: ”Motiven för en kommunreform utgår 
inte från att alla de åländska kommunerna är så kallade kriskommuner”. Detta torde 
innebära att lagförslaget är i strid med Finlands grundlag. 
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Sammanfattningsvis så är det sant att specifika kommuners existens ej har något 
grundlagsskydd per se. Dock så har heller inte regeringar rätt att, genom lag, 
reducera kommuners/medborgarnas självstyrelse till något som kan prövas 
godtyckligt. Det är svårt att säga var i själva lagförslagen som övertrampen på 
grundlagen sker, men t.ex. i Landskapslag om en reform av kommunstrukturen på 
Åland, 6 & 9 §§ samt i Kommunstrukturlag för Åland 16-21 §§. 
 
 
Författat av kommundirektör Andreas Johansson, 20.4.2018 
 
Berett av kommunstyrelsen, §35/02.05.2018  
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