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§ 30 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NY KOMMUNSTRUKTUR 

KS § 63 
Landskapsregeringen föreslår en reform av kommunstrukturen så att Åland senast den 1 januari 
2022 består av fyra kommuner. Reformen förverkligas stegvis så att kommunala beslut om 
samgående ska fattas senast 30 juni 2019 och de nya kommunerna bildas åren 2020 – 2022.   
 

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommunreformen_remissversion_280218.pdf 
 

Lagförslaget innehåller en landskapslag med bestämmelser om grunderna för den nya kommun-
indelningen och om hur reformen av kommunstrukturen ska genomföras samt en allmän lag om 
kommunstruktur som ersätter den nuvarande blankettlagen om kommunindelning. 
 

Fullmäktige beslöt 15.6.2017 att följande ges som yttrande kring då föreslagen kommunstruktur: 
 

- Finströms kommun ser behovet av färre, större och starkare kommuner på Åland för att fortsättningsvis klara 
av nuvarande uppgiftsbörda jämte framtidens demografiska och ekonomiska utmaningar. Kommunen håller 
därför öppet för samgång med andra kommuner. 

- Utgångspunkten i en ny kommunstruktur bör vara baserad på uppgiftshelheten och vilka konkreta mål som ska 
uppnås, snarare än hur många kommunerna ska vara och var de fysiska gränserna ska dras. Målsättningar finns 
reglerade i LR:s uppdragsbeskrivning, bland annat i fråga om att jämna ut förutsättningar och 
styrkeförhållanden. Som ett alternativ till att lagstadga om antal kommuner kan man utgå från fastställda krav, 
mål och kriterier såsom till exempel minimum i fråga om finansiella nyckeltal och/eller befolkning. Tillräcklig 
hänsyn måste tas till målsättningen att skapa jämstarka enheter. 

- De av enskilda kommuner frivilligt initierade kommunindelningsutredningar som redan påbörjats eller tas 
beslut om innan ett konkret förslag förs till lagtinget bör beaktas och ges förutsättningar för genomförande som 
alternativ eller komplement till en av lagstiftaren uppgjord kommunstruktur där gränserna detaljregleras i lag. 
Frivilliga initiativ bör premieras. 

- Kommunen förutsätter väl tilltagna nivåer på lagstadgat samgångsstöd. Det behövs även extra stöd för 
investeringar kopplade till behov som uppstår vid samgång, såsom anläggande och anpassning av 
förvaltningsutrymmen samt stärkande av infrastruktur för att bättre knyta samman de sammanslagna 
kommunernas olika delar. Behovet av riktade stöd i anslutning till samgång är extra stort i konstellationer 
innefattande finansiellt svagare enheter. 

- Tidtabellen för verkställighet är snäv. Förvaltningar och driftsenheter måste ges tid och utrymme att anpassa sig 
organisatoriskt och utrymmesmässigt för de omfattande förändringar som följer i samband med samgång. 
Kommunen hyser även tveksamhet kring den tvåstegsmodell som aviseras i landskapsregeringens meddelande.  

- Målet måste också vara att de nya kommunerna är ekonomiskt bärkraftiga och har utrymme för tillväxt och 
utveckling. 

- Sammanfattningsvis; innan en av landskapet uppritad ny kommunstruktur antas, där såväl antal kommuner 
som gränsdragningar detaljregleras i lag, bör kommunerna ges möjlighet, uppmuntran och stöd att själva hitta 
samgångspartners. Utrymme måste ges för flexibilitet, incitamentshöjande stöd och tillräckligt med tid, samt 
att frivillighet bör premieras. 

 

Kortfattat kan konstateras att just inte något alls av ovanstående beaktats i föreliggande 
lagförslag, som måste anses att det kraftigt kringskär den kommunala självstyrelsen. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar lagförslaget till kännedom och diskussion och för därefter detsamma till 
kommunfullmäktige för remissdebatt inför framtagande av förslag till utlåtande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras för vidare beredning. 
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KS § 80 
Efter det utlåtande som kommunen gav kring landskapsregeringens meddelande till lagtinget 
försommaren 2017 har landskapsregeringen bland annat gett ut ett lagstiftnings-PM i september 
2017. I oktober samma år presenterades kommunindelningsutredare Siv Sandbergs slutrapport 
om eventuell frivillig samgång mellan kommunerna Finström-Geta-Sund. 

 

I det nu föreliggande lagförslaget kan konstateras att inte mycket av de synpunkter Finström och 
andra kommuner framförde gentemot meddelandet våren 2017 beaktats. Det finns däremot på 
ett antal punkter väsentliga avvikelser från det lagstiftnings-PM som presenterades på hösten.  

 

Det finns ytterligare relevanta uppgifter som framkommit vid sidan av det egentliga lagförslaget i 
fråga om bland annat uttalade avsikter kring Mariehamns senare anslutande till den kommun 
som enligt lagförslaget bildas på södra Åland samt separat avgivna förtydliganden av övergångs-
bestämmelserna till den del det gäller möjligheten till delvis överlappande samgångsstöd för 
eventuella tidigare genomförda frivilliga samgångar. 

 

Den uttalade avsikten att Mariehamn i ett senare skede ska ansluta sig till den kommun som 
enligt lagförslaget nu bildas på södra Åland, leder till en kraftig snedvridning i fråga om 
demografiska och finansiella styrkeförhållanden och utvecklingsförutsättningar i den 
kommunstruktur som då uppstår. Södra Åland och Mariehamn har tillsammans nära 80 % av 
landskapets nuvarande befolkning och än större del av skattekraften. 

 

Reformlagen lämnar inget rörelseutrymme eller alternativ för kommunerna att hitta varandra i 
olika tänkbara konstellationer för att uppnå lagstiftarens önskemål och krav. Förslaget innebär 
ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen då hela grupper av kommuner, på förhand utsedda 
och före vederbörliga utredningar, ska kunna tvingas ingå samarbetsområden inför senare 
obligatoriska samgångar med varandra. Lagen reglerar heller inte några mätbara kravnivåer och 
grunder eller dito målsättningar för de obligatoriska och på förhand bestämda 
sammanslagningarna eller för kommunindelningen i övrigt.  

  

Det hade varit att föredra att i lag införa fastställda kravnivåer i fråga om till exempel 
kommunernas befolkningsmässiga storlek samt finansiella och organisatoriska styrka. Införandet 
av begrepp såsom ”kriskommun” och ”kommun i svår ekonomisk ställning” välkomnas i sig, men 
torde förutsätta fastställda kriterier för de grunder på vilka en kommun ska anses utgöra en 
dylik. Det får inte finnas utrymme för oklarhet eller godtycklighet i bedömningen av frågan om 
när, hur och varför en enskild kommun eller grupp av kommuner ska betraktas som kriskommun 
och i vilka fall regeringen ges rätt att rikta särskilda tvångsåtgärder mot desamma. 
 

Vidare måste den tilltänkta tidtabellen anses synnerligen snäv och det är anmärkningsvärt att 
kommunerna förutsätts vidta åtgärder kring verkställighet redan före lagens godkännande. 
Resultaten av de kommunindelningsutredningar som genomförs före lagens ikraftträdande kan 
sedan inte fullt ut beaktas då det redan på förhand bestäms i lag vilka kommuner som ska gå 
samman med varandra. Även i övrigt ter sig den tänkta tidtabellen orealistiskt snäv. 
 

Den föreslagna kommunstrukturen som sådan riskerar också att leda till en grav obalans i fråga 
om de nya kommunernas inbördes styrkeförhållanden i det fall att Mariehamns stad i ett senare 
skede ansluts till Södra Ålands nya kommun, vilket från landskapsregeringens sida uttalats som 
en avsikt parallellt med den pågående lagstiftningsprocessen. 
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Det finns fortsatta oklarheter kring det förtydligande som landskapsregeringen gett gällande 
beräkningar för samgångsstöd med Norra Åland som ett exempel. De stöd som beviljas för 
eventuella frivilliga samgångar, med befintlig lag som grund, som beslutas om före den nya 
lagens ikraftträdande, får inte belasta stöden vid en senare obligatorisk utökad samgång. Ifall 
några av Norra Ålands kommuner väljer att gå samman före kommunreformen så är det i 
regionen färre kommuner men ändå lika många invånare som berörs och för lika lång tid i den 
senare utökade samgången. De sammanlagda långsiktiga landskapsandelarna får heller inte 
minska som följd av obligatoriska sammanslagningar, vilket ser ut att bli fallet i fråga om 
basbeloppen för grundskolan. Detta betraktas som en snedvridning i andelssystemet och den 
måste rättas till innan sammanslagningar kan bli aktuella. 

 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun låter meddela att 
man i sak ser positivt på målet med minskat antal kommuner på Åland, i syfte att skapa större 
och starkare kommuner med bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Dock finns 
tveksamhet kring reformlagen, då lagen inte reglerar några mätbara kravnivåer och grunder eller 
målsättningar för att uppnå jämlika kommuner. Den föreslagna kommunstrukturen anses riskera 
att leda till en grav obalans i fråga om de nya kommunernas inbördes styrkeförhållanden i det 
fall att Mariehamns stad i ett senare skede ansluts till Södra Ålands nya kommun, vilket från 
landskapsregeringens sida uttalats som en avsikt parallellt med den pågående lagstiftnings-
processen.   
I lag bör regleras hur stora och bärkraftiga kommunerna ska vara och varför. Innan en av 
landskapet uppritad kommunstruktur antas, där såväl antal kommuner som gränsdragningar 
detaljregleras i lag, bör kommunerna ges möjlighet, uppmuntran och stöd att själva hitta 
samgångsalternativ för att uppfylla mätbara kravkriterier i fråga om befolkningsunderlag och 
finansiella nyckeltal, vilka fastställas i lag. Landskapsregeringen kan sedan efter bedömning av 
ändamålsenlighet enligt lagstiftningens mätbara målsättningar förbehålla sig rätten att godkänna 
eller förkasta de samgångsinitiativ som på den grunden inkommer från kommunerna. Utrymme 
måste därutöver ges för flexibilitet, incitamentshöjande stöd och tillräckligt med tid, samt att 
frivillighet premieras och att landskapsandelarna ordnas på ett sådant sätt att kommuner inte 
förlorar stödmedel som följd av samgång.  

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 30 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

  


