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Förord 
 
Syftet med landskapsandelssystemet är att fördela ekonomisk ersättning för den verksamhet som 
lagstiftaren ålägger kommuner. Det nu gällande landskapsandelssystemet trädde i kraft den 1 januari 
2018.   
 
Med anledning av kommunreformen har ett förslag tagits fram på hur landskapsandelssystemet kan 
anpassas till den nya kommunstrukturen enligt landskapslagen (2019:28) om en reform av 
kommunstrukturen på Åland. 
 
Den nya kommunstrukturen innebär att dagens sexton kommuner blir fyra: Norra Åland, Södra 
Åland, Skärgården och Mariehamn. Utöver detta föreslås även delområdesjusteringar mellan 
kommuner, där exempelvis Järsö och Nåtö byter kommuner från Södra Åland till Mariehamn. 
 
Detta PM beskriver målet med landskapsandelssystemet, orsaker till att en justering krävs samt de 
ändringar som föreslås. Till detta har provräkningar utförts för år 2018 och till viss del för år 2019. 
Kalkylen jämför utfallet i det gällande systemet för dagens 16 kommuner, med utfallet i det justerade 
systemet för den nya kommunstrukturen om fyra kommuner.  
 
Dessa gränsjusteringar mellan kommuner påverkar landskapsandelarna, men målsättningen med 
denna justering är att åtgärda de systemmässiga egenskaper som gör att den ekonomiska 
ersättningen minskar till följd av en kommunsammanslagning. Utöver denna primära målsättning 
innebär förslaget en ytterligare renodling av landskapsandelssystemet genom att 
landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet föreslås utgå ur systemet. Förslaget 
innebär också en förstärkning av skärgårdens möjligheter att möta sina särskilda insulära 
utmaningar. 
 

Avgränsning 
Förslaget till justering av landskapsandelssystemet har inte beaktat kommande 
delområdesjusteringar, exempelvis att Järsö och Nåtö föreslås ingå i Mariehamn istället för Lemland 
som de gör idag. De kommande förslagen till ny grundskolelag och ny socialvårdslagstiftning har inte 
heller beaktats. Vidare beaktas inte att förslaget till justering kan komma att påverka lagstiftningen 
om finansiellt stöd till ersättande skolor. 
 
 
Ålands landskapsregering 
Maj 2019 
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Sammanfattning 
 
Till en följd av lagen om en förändrad kommunstruktur behöver landskapsandelssystemet ses över, 
eftersom kommuner på sikt riskerar att få lägre ekonomisk ersättning vid en samgång. Det primära 
målet med en justering är att åtgärda de systemmässiga egenskaper som gör att den ekonomiska 
ersättningen minskar till följd av en kommunsammanslagning. 
 
Utöver detta har även behovet av en ytterligare renodling av systemet tillgodosetts. De särskilda 
landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet föreslås utgå ur systemet, dock 
utan att volymen i systemet som helhet sjunker. Förändringen genomförs genom justeringar av 
skattekompletteringen och landskapsandelen för grundskolan. Landskapsregeringen överväger också 
att ytterligare utreda alternativet att landskapets deltagande i finansieringen av 
medborgarinstitutets verksamhet regleras på annat sätt. 
 
De justeringar som föreslås innefattar: 

 
• Den kostnadsbaserade landskapsandelen för grundskolan ändras genom att nya intervall 

föreslås, med nya koefficienter och ersättningsgrader för de fyra nya kommunerna. 
 

• Ersättningsgraderna i socialvården ändras, med en ersättningsgrad vardera av de fyra nya 
kommunerna. 
 

• Landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet utgår ur systemet. Den 
ekonomiska volym dessa gav upphov till bibehålls dock. 
 

• Skattekompletteringens och grundskolans totalvolym föreslås öka, genom höjning av 
ersättningsgraderna. 

 
De föreslagna ändringarna innebär att kommunernas landskapsandelar inte minskar vid en samgång, 
utan i stället ökar. För provräkningsår 2018 skulle landskapsandelarna öka med 491 852 euro, där 
Skärgårdens del utgör 362 958 euro. Detta innebär en ökning om 1,5 procent för systemet som 
helhet, samt en ökning om 8,9 procent för Skärgården.  
 
Förslaget syftar till att uppnå samma målsättningar som den parlamentariska referensgruppen 
beslutade om i samband med att landskapsandelssystemet reviderades. 
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1. Syftet med landskapsandelssystemet  
 
Landskapsandelssystemet är det system som fördelar ekonomisk ersättning för den verksamhet som 
lagstiftaren ålägger kommuner. Landskapsandelssystemet ska ses som en helhet där de olika delarna 
stöder varandra i form av komplettering av inkomst och kostnadsersättning. Det är sedan 
kommunerna som avgör hur medlen ska fördelas mellan olika politikområden. Landskapsandelarna 
fördelas enligt kalkylerade grunder och systemet utjämnar kommunernas förutsättningar att 
producera en likvärdig service.  
 
Systemet utjämnar i huvudsak opåverkbara skillnader mellan kommuner, som finns på både inkomst- 
och kostnadssidan. Landskapsandelarna är som nämndesinte öronmärkta för någon specifik 
verksamhet, vilket skapar förutsättningar för kommunernas självbestämmande. 
 
Det nu gällande landskapsandelssystemet trädde i kraft den 1 januari 2018, efter ett 
revideringsprojekt som pågick under åren 2015–2017. En politisk referensgrupp gav ramarna för 
arbetet genom att ta fram de övergripande målsättningar som landskapsandelssystemet ska uppnå: 
 

• Landskapsandelssystemet ska ge kommunerna möjlighet att tillhandahålla lagstadgad 
basservice. Målet nås genom inkomst- och kostnadsutjämning  

• Landskapsandelssystemet ska vara enkelt och förutsägbart. Målet nås genom en steglös 
modell och ett fåtal parametrar som styr fördelningen  

• Landskapsandelssystemet ska gynna hållbar tillväxt  
• Landskapsandelssystemet ska främja samarbete och samgång 

 
Ovanstående målsättningar ligger även till grund för det nu aktuella förslaget till justering av 
landskapsandelssystemet. 
 
Projektets styrgrupp inkluderade förutom landskapsregeringen representanter från Ålands 
kommunförbund och Mariehamns stad. En projektgrupp utförde det löpande utredningsarbetet och 
rapporterade till styrgruppen. 
 
Förslaget till justering av landskapsandelssystemet har tagits fram av landskapsregeringen. Centrala 
personer från revideringsprojektet har ingått i arbetsgruppen. 
 

2. Behovet av att justera landskapsandelssystemet  
 
Det nuvarande landskapsandelssystemet arbetades fram under de förutsättningar som rådde vid 
tidpunkten för revideringen. Det är mycket svårt för ett kommunalekonomiskt utjämningssystem att 
hantera väsentliga förändringar i dessa typer av förutsättningar. 
 
Eftersom landskapsandelssystemet i grunden är upplagt för att gynna mindre och förhållandevis 
ekonomiskt svaga kommuner, kommer landskapsandelarna att minska vid en samgång till större, 
mer ekonomiskt stabila enheter. För att undvika den effekten ingår i landskapslagen om en reform av 
kommunstrukturen på Åland en funktion för ersättning av minskade landskapsandelar, utöver det 
direkta samgångsunderstödet. Ersättningen utgörs av skillnaden mellan de gamla kommunernas 
sammanlagda landskapsandelar och den nya kommunens landskapsandelar. Jämförelsen görs det år 
då ändringen av kommunindelningen träder i kraft och ersättningen betalas under fem års tid.  
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Det finns dock element i landskapsandelssystemet som behöver ändras permanent för att anpassa 
systemet till den nya kommunstrukturen. Detta gäller framför allt den kostnadsbaserade 
landskapsandelen för grundskolan, där det redan vid beredningen av systemet konstaterades att det 
i en sådan situation blir nödvändigt att revidera intervallen. Orsaken till det är att de nya större 
kommunerna kommer att ha ett betydligt större elevunderlag, samtidigt som det inte per automatik 
innebär att skolorna blir färre. Det här gäller inte minst Skärgården, som också i fortsättningen 
kommer att ha en högre kostnadsstruktur i detta avseende. Även i andra avseenden kan Skärgårdens 
särskilda utmaningar komma att kvarstå som en följd av de insulära förhållandena. Av den 
anledningen behöver också landskapsandelarna för Skärgården höjas förhållandevis mer än för de 
övriga kommunerna. 
 
I och med den justering av landskapsandelssystemet som föreslås kommer det inte att behövas 
någon ersättning för minskade landskapsandelar. Samgångsunderstödet påverkas inte. 
 

3. Komponenter i dagens landskapsandelssystem 
 
För att bättre förstå de justeringar som föreslås, presenteras här kort huvuddelarna av 
landskapsandelssystemet som det ser ut idag. Varje del för sig i detta system ämnar utjämna 
opåverkbara skillnader mellan kommuner. Det är därför viktigt att landskapsandelssystemet ses som 
en helhet. Detta gäller både det nuvarande systemet och systemet med den föreslagna justeringen. 
Det är som sagt kommunerna själva som bestämmer hur man använder sina landskapsandelar. 
 

• Komplettering av skatteinkomsterna 
• Kostnadsbaserad landskapsandel för grundskolan 
• Kostnadsbaserad landskapsandel för träningsundervisning 
• Kostnadsbaserad landskapsandel för socialvården 
• Kostnadsbaserad landskapsandel för den samordnade socialtjänsten 
• Skärgårdstillägg 
• Landskapsandelar för medborgarinstitut och kulturverksamhet 
• Samarbetsstöd 

 
Komplettering av skatteinkomsterna (skattekompletteringen) utjämnar skillnader på inkomstsidan 
mellan kommuner. Dessa skillnader uppstår i beskattningsbar inkomst och samfundsskatter. 
Skillnaderna är rätt stora mellan de åländska kommunerna. Därför utgör skattekompletteringen 33–
50 procent av den totala volymen i systemet. Genom att ge skattekompletteringen en stor vikt 
skapas möjligheter att förändra kostnadsstrukturer, då dessa inte låses fast i en alltför hög 
kostnadsutjämning. Det kan även ses som att detta skapar en gemensam målbild för hela Åland att 
öka skattebasen. Skattekompletteringen är utformad så att en kommun inte kan påverka sin andel av 
skattekompletteringen positivt genom att förändra sin skattesats. 
 
Landskapsandel för grundskolan tilldelas enligt invånarantal i åldersgruppen 6–15. Därtill får 
kommuner med lägre invånarantal i åldersgruppen högre ersättning per invånare, samtidigt som 
systemet medför att landskapsandelen ökar för varje person till i denna åldersgrupp som kommunen 
får. Orsaken till det graderade förslaget är att det är dyrare att producera skola per elev när 
elevantalet är förhållandevis lågt.  
 
Om det i kommunens elevunderlag ingår elever som får träningsundervisning får kommunen utöver 
landskapsandelen för grundskolan en landskapsandel för träningsundervisningen. Landskapsandelen 
är baserad på kommunens antal elever i och nettodriftkostnader för träningsundervisningen. 



7 
 

Landskapsandel för socialvården tilldelas enligt olika kalkylerade grunder. Områdena inom 
socialvård som ges ersättning för är äldreomsorg och barnomsorg. De kalkylerade grunderna är 
högre för äldre befolkning i flera åldersgrupper från 65+ samt befolkning i åldern 0–6. Orsaken till att 
den kalkylerade grunden är högre för dessa grupper är helt enkelt att de i genomsnitt medför högre 
kostnader än andra åldersgrupper. Detta är en opåverkbar kostnad för kommunen, det ska inte 
missgynna en kommun att ha förhållandevis fler äldre. Den kalkylerade grunden för olika 
åldersgrupper multipliceras med invånarantalet i samma åldersgrupp, och sedan multipliceras detta 
med en ersättningsgrad. Samma ersättningsgrad gäller för alla kommuner utom för 
skärgårdskommuner. 
 
Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten innefattar de så kallade KST-områdena: 
barnskydd, specialomsorg, missbrukarvård, handikappvård och övrig socialvård. Systemet innefattar 
dels en landskapsandel, dels en utjämning av kostnaderna mellan kommunerna enligt en enkel 
matematisk fördelning. Fördelen med detta är att ingen kommun som råkar få många fall inom dessa 
områden direkt ska drabbas av det ekonomiskt. 
 
Skärgårdstillägget ger skärgårdskommunerna högre ersättningsgrad för grundskolan och 
socialvården. Detta pga. deras särskilda utmaningar i insulära områden. Kommuner i ytterskärgården 
har ytterligare en högre ersättningsgrad för dessa delar, och de har även möjlighet att få stöd för 
anläggningskostnader. 
 
Landskapsandelar för medborgarinstitut och kulturverksamhet är inte kostnadsbaserade. Inom de 
här uppgiftsområdena tilldelas kommunerna landskapsandelar enligt samma grunder, det framträder 
inte några direkta opåverkbara skillnader mellan kommunerna för dessa områden. 
 
Samarbetsstödet kan exempelvis stöda förarbeten och analyser för samgång och samordning. Ett 
aktuellt förslag till lagändring ger större möjlighet till stöd för it-projekt som drivs genom Åda Ab. 
 
De kostnadsbaserade landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt till viss del 
landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet baseras på kalkylerade basbelopp. 
Basbeloppen fastställs med de verkliga nettodriftskostnaderna för olika åldersgrupper inom dessa 
områden som grund.  
 

4. Ändringar i landskapsandelssystemet  
 
I kapitel 2 framgår att målet med denna justering av landskapsandelssystemet är att åtgärda de 
systemmässiga egenskaper som gör att den ekonomiska ersättningen minskar till följd av en 
kommunsammanslagning. Justeringen är därför utformad så att den ekonomiska volymen bibehålls 
för alla nya kommuner i jämförelse med vad de enskilda kommunerna erhöll före 
kommunsammanslagningen. 
 
Ett sekundärt mål som uppstått är även behovet av att renodla landskapsandelssystemet så att varje 
enskild del av systemet bidrar till att utjämna opåverkbara skillnader. Landskapsandelarna för 
medborgarinstitut och kulturverksamhet utgår därför. Volymen på landskapsandelarna för dessa 
verksamheter kvarstår dock i systemet och förändringarna görs huvudsakligen genom att höja 
ersättningsgraden i skattekompletteringen, men också till viss del för grundskolan.  Orsaken till att 
just skattekompletteringen väljs är att i denna del baseras utdelningen på alla kommunens invånare. 
Eftersom Mariehamn inte får någon skattekomplettering höjs kommunens ersättningsgrad för 
grundskolan i stället. 
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Ytterligare en ändring som bör poängteras är att skärgårds- och ytterskärgårdstillägget ersätts med 
en enhetlig ersättningsgrad för Skärgården. De nya ersättningsgraderna för Skärgården innebär att 
landskapsandelarna för Skärgården totalt sett blir högre än före samgång. Målet att stärka 
Skärgårdens ersättning, som en följd av deras särskilda insulära utmaningar. 
 
Nedan följer en beskrivning av de ändringar som föreslås för respektive huvuddel av dagens 
landskapsandelssystem. Till detta presenteras även kalkyler för provräkningsår 2018 och till viss del 
2019. Kalkylen jämför de landskapsandelar som betalades ut för år 2018, summerade för varje 
enskild kommun som ingår i samgångskommunen, dvs för Södra Åland summeras 
landskapsandelarna för Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland, för Norra Åland 
summeras landskapsandelarna för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, för Skärgården summeras 
landskapsandelarna för Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga. Detta jämförs sedan med 
utfallet i det justerade landskapsandelssystemet, där de nya kommunernas befolkningsunderlag, 
intäkter och kostnader direkt används som bakgrundsdata. 
 

Komplettering av skatteinkomsterna 
Skattekompletteringen ändras i den mån att ersättningsgraden höjs, i övrigt behålls samma logik. 
Denna justering görs för att bibehålla ersättningsvolymen när landskapsandelarna för 
medborgarinstitut och kulturverksamhet utgår ur systemet. Ersättningsgraden höjs således från 95 
procent till 96 procent. Detta, tillsammans med den förändring de nya kommunerna ger i utfallet i 
skattekompletteringen, ger en höjning om 334 846 euro för provräkningsår 2018. 
 
Utfallet för skattekompletteringen syns i Tabell 1. 
 
 
Tabell 1 Jämförelse mellan skattekompletteringen 2018 och den föreslagna justeringen 

  
Kompletterings-
belopp 2018  

Kompletterings-
belopp enligt 
förslag  Skillnad  

Norra 6 242 390  6 358 870  116 480 
Södra 6 462 936  6 646 752  183 816 
Skärgården 1 494 085  1 528 635  34 550 
Mariehamn 0  0  0 

Åland 14 199 411  14 534 256  334 846 
 
 
Tabell 1 visar att ersättningen till de kommuner som får skattekomplettering ökar. Ökningen uppgår 
till 334 846 euro, vilket är mer än de 270 030 euro som landskapsandelarna för medborgarinstitut 
och kulturverksamhet uppgår till.  Skillnaden är också positiv för varje enskild ny kommun förutom 
Mariehamn, vilket syns i Tabell 2. 
 
 
  



9 
 

Tabell 2 Jämförelse mellan landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet 2018 och 
den föreslagna ökningen av skattekompletteringen 

  

Medborgarinstitut 
& kulturverksamhet 
2018  

Ökning av skatte- 
komplettering 
enligt förslag  Skillnad 

Norra -97 568  116 480  18 912 

Södra -146 727  183 816  37 089 

Skärgården -25 735  34 550  8 815 

Mariehamn -278 317  0  -278 317 

Åland -548 347  334 846  -213 501 
 

 

Landskapsandelen för grundskolan 
Landskapsandelen för grundskolan är i huvudsak den del av landskapsandelsystemet som behöver 
ändras för att kommunernas landskapsandelar på sikt inte ska minska på grund av en förändrad 
kommunstruktur. Detta beror på att logiken för ersättning inom grundskola är uppbyggt så att 
förhållandevis mindre kommuner tilldelas en högre ersättning per invånare (i åldern 6–15). 
Följaktligen medför det att de större kommunerna får en lägre ersättning per invånare totalt sett.  
 
Det innebär att mindre kommuners ersättning minskar om de uppgår i större enheter, två små 
kommuner tilldelas totalt sett mer per invånare än om de skulle slå ihop sig till en enhet. Den exakta 
skalan för hur ersättningen ser ut bygger på en regressionsmodell, där nettodriftskostnaderna för 
grundskolan (utom träningsundervisningen) för varje kommun jämförts med antalet invånare i åldern 
6–15. Mer information om detta kan läsas i rapporten om revideringen av landskapsandelssystemet, 
som finns på regeringen.ax. 
 
Samma grundlogik används i den justerade modellen för grundskolan, däremot behöver intervallen 
och ersättningsgraderna ändras. För att nå detta har en ny regressionsmodell tagits fram, där 
nettodriftskostnaderna för grundskola (utom träningsundervisningen) har jämförts mot 
invånarantalet i åldern 6–15. Kostnaderna har tagits fram för de nuvarande 16 kommunerna, och 
sedan summerats för den nya kommunen. Exempelvis för Södra Åland har kostnaderna för Eckerö, 
Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland summerats ihop för respektive år 2014–2017, och 
sedan jämförts med invånarantalet i åldern 6–15 för samma år. Detta ger upphov till modellen i Figur 
1. 

 

  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/rapport_lsandelar_efterremiss_2016-09-24_2_0.pdf
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Figur 1 Regressionsanalys, nettodriftskostnader för grundskola jämfört med invånare i åldern 6–15 år 

 
 
 
I Figur 1 framgår att Skärgården har den högsta kostnadsstrukturen per invånare, följt av Norra 
Åland, Södra Åland och Mariehamn, som har den lägsta kostnadsstrukturen. Södra Åland har flest 
invånare i åldern 6–15, följt av Mariehamn, Norra Åland och Skärgården, som har minst antal 
invånare i åldersgruppen. 
 
Med regressionskurvan som grund har nya intervall tagits fram. Dessa är: 1–200, 201–600, 601–
1000, samt 1001+. För varje intervall bestäms ett basbelopp, se Tabell 3 nedan. 
 
Basbeloppen beräknas på samma sätt som i det nuvarande systemet: alla kommuners 
nettodriftskostnader/alla kommuners invånare i åldern 6–15 för år 2015, som indexregleras till det 
aktuella årets nivå, 2018 i det här fallet. Detta basbelopp blir då 11 758 euro och utgör basbelopp för 
intervallet 601–1000. 
 
För att räkna fram basbeloppen i övriga intervall har regressionsanalysen studerats, varefter fyra 
koefficienter tagits fram. Dessa är framtagna för att få ersättningen att följa kostnaderna i 
regressionskurvan. På så sätt har basbeloppet för respektive intervall beräknats. 
 
 
Tabell 3 Föreslagna intervall, koefficienter och basbelopp för landskapsandelen för grundskolan 

Intervall 1–200 201–600 601–1000 1001+ 

Basbelopp, euro 17 637,39 12 346,17 11 758,26 2 351,65 

Koefficient 1,5 1,05 1 0,2 
 
 
Intervallen ovan kompletteras med kommunspecifika ersättningsgrader. Det som skiljer sig i detta 
upplägg mot nuvarande system, förutom intervallen och basbeloppen, är att i nuvarande system har 
alla kommuner samma ersättningsgrad (20 procent). Endast kommuner som tillhör skärgården har 



11 
 

särskilda skärgårdstillägg. Enligt förslaget, som syns i Tabell 4, har alla kommuner olika 
ersättningsgrader.  
 
 
Tabell 4 Föreslagna ersättningsgrader (%) för landskapsandelen för grundskolan 

Ersättningsgrad           % 

Norra  18,25 
Södra  13,50 
Skärgård    60,00 
Mariehamn     7,00 
 
 
Dessa ersättningsgrader är anpassade så att ingen kommuns ersättning ska minska på grund av den 
förändrade kommunstrukturen. Norra Ålands ersättningsgrad tar också hänsyn till att Vårdö, som i 
nuvarande system får skärgårdstillägg, ingår i den nya kommunen.  Mariehamns ersättningsgrad har 
justerats med hänvisning till att landskapsandelarna för medborgarinstitut och utgår ur systemet. 
Skärgårdens ersättningsgrad är högre än de övriga kommunernas. Skälen till detta är målet att höja 
den totala ersättningen till den nya skärgårdskommunen med anledning av särskilda insulära 
utmaningar. Ett exempel på insulär utmaning är vattenburen elevtransport.  
 
Dessa ersättningsgrader leder till utfallet som visas för provräkningsår 2018 i Tabell 5 nedan. Den 
totala ökningen blir 458 533 euro, för Mariehamn är ökningen 292 064 euro. Detta är något mer än 
de 278 317 euro som Mariehamns landskapsandelar för medborgarinstitut och kulturverksamhet 
uppgår till. Skärgårdens del ökar med 125 602 euro, som en del av den totala ökningen av 
ersättningen till kommunen. 
 
 
Tabell 5 Jämförelse mellan landskapsandelen för grundskolan 2018 och den föreslagna justeringen 
(träningsundervisningen ingår inte) 

  

Landskapsandel 
för grundskolan 
2018   

Landskapsandel 
för grundskolan 
enligt förslag  Skillnad 

Norra 1 828 303  1 856 188  27 885 

Södra 1 848 045  1 861 027  12 982 

Skärgården 1 271 279  1 396 881  125 602 

Mariehamn 646 410  938 474  292 064 

Åland 5 594 037  6 052 570  458 533 
 

 

Landskapsandelen för träningsundervisning 
Ingen ändring föreslås i landskapsandelen för träningsundervisningen. 
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Landskapsandelen för socialvård 
När det gäller landskapsandelen för socialvården bibehålls grundlogiken från det nuvarande 
systemet, men ersättningsgraderna justeras för att undvika att kommunernas ersättning ska minska 
vid samgång.  
 
Detta har att göra med att de kommuner som i dagens system räknas som skärgård har en 
förhållandevis högre ersättningsgrad i form av skärgårdstillägg.  Vårdö, som i nuvarande system får 
skärgårdstillägg, tillhör i den nya kommunstrukturen Norra Åland. Detta leder till minskad 
landskapsandel för den nya kommunen, och den minskade ersättning som detta ger upphov till 
behöver således kompenseras för i Norra Ålands ersättningsgrad i det justerade systemet. 
 
Som en del av den totala ökningen av ersättning till Skärgården har kommunens ersättningsgrad 
höjts även här. De nya ersättningsgraderna blir då enligt Tabell 6:  
 
 
Tabell 6 Föreslagna ersättningsgrader för landskapsandelen för socialvården, provräkningsår 2018 

Ersättningsgrad socialvård 2018                  % 
Norra  15,30 
Södra  14,00 
Skärgård  38,00 
Mariehamn  14,00 

 
 
Detta leder till utfallet i Tabell 7. 
 
 
Tabell 7 Jämförelse mellan landskapsandelen för socialvården 2018 och den föreslagna justeringen 

  

Landskapsandel 
för socialvården 
2018  

Landskapsandel 
för socialvården 
enligt förslag   Skillnad 

Norra 1 931 012  1 949 292  18 280 

Södra 2 418 366  2 418 366  0 

Skärgården 1 265 205  1 493 745  228 541 

Mariehamn 2 982 457  2 982 457   0 

Åland 8 597 040  8 843 860  246 821 
 
 
Den totala ökningen av landskapsandelen för socialvården blir 246 821 euro, där Skärgården får den 
största ökningen på 228 541 euro. Mariehamns och Södra Ålands ersättningsgrad är densamma som 
i nuvarande system, därför förändras inte deras landskapsandel. Norra Ålands ersättningsgrad är 
höjd från 14,00 % till 15,30 %, vilket ger en ökning om 18 280 euro för provräkningsår 2018. 
 
Eftersom ersättningsgraderna är sänkta i socialvården från och med 2019, är det rimligt att 
presentera även 2019 års kalkyl i detta sammanhang. Den planenliga sänkningen är 1,5 
procentenheter, och utförs för alla kommuner. De nya ersättningsgraderna i det justerade systemet 
föreslås således enligt Tabell 8 för 2019 och framåt. 
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Tabell 8 Föreslagna ersättningsgrader för landskapsandelen för socialvården, provräkningsår 2019 

Ersättningsgrad socialvård 2019                              % 
Norra 13,80 
Södra 12,50 
Skärgård 36,50 
Mariehamn 12,50 

 
 
Detta ger utfallet för provräkningsår 2019, som syns i Tabell 9. 
 
 
Tabell 9 Jämförelse mellan landskapsandelen för socialvården 2019 och den föreslagna justeringen 

  

Landskapsandel 
för socialvården 
2019  

Landskapsandel 
för socialvården 
enligt förslag  Skillnad 

Norra 1 779 535  1 784 730  5 195 

Södra 2 163 540  2 163 540  0 

Skärgården 1 172 087  1 395 844  223 757 

Mariehamn 2 769 481  2 769 481  0 

Åland 7 884 644  8 113 595  228 951 
 
 
Tabell 9 visar att skillnaden mellan det verkliga utfallet för år 2019 samt förslaget till justerat system 
fortfarande ger ett positivt utfall, där alla kommuner antingen har samma utfall eller tilldelas en 
högre ersättning.  
 

Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten 
Ingen ändring föreslås i landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten. 
 

Skärgårdstillägget 
Skärgårds- och ytterskärgårdstillägget förändras i den mån som beskrivs under landskapsandelen för 
grundskolan respektive socialvården, det kvarstår i form av en högre ersättningsgrad för Skärgården. 
Skärgården kommer även i fortsättningen att ha möjlighet att få stöd för anläggningskostnader. 
 

Landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet 
Landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet föreslås utgå ur 
landskapsandelssystemet. De förändringar som sker syns för provräkningsår 2018 nedan i Tabell 10. 
Landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet uppgick till 548 347 euro för Åland 
som helhet, varav Mariehamns del utgjorde 278 317 euro och de övriga kommunernas del var 
270 030 euro.  
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Tabell 10 Jämförelse mellan landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet 2018 
och den föreslagna justeringen 

  Landskapsandelar 2018 Förslag Skillnad 

 Kultur-
verksamhet 

Medborgar-
institut 

Kultur-
verksamhet + 
Medborgar-
institut 

Kultur-
verksamhet + 
Medborgar-
institut 

 

Norra 97 568 0 97 568 0 -97 568 
Södra 146 727 0 146 727 0 -146 727 
Skärgården 25 735 0 25 735 0 -25 735 
Mariehamn 176 945 101 373 278 317 0 -278 317 
Åland 446 974 101 373 548 347 0 -548 347 

 

 

5. Slutsats – ekonomisk konsekvens av justeringen av 
landskapsandelssystemet 
 
Förslagen till justeringar av landskapsandelssystemet uppfyller för provräkningsår 2018 som helhet 
målsättningen om att åtgärda de systemmässiga egenskaper som gör att den ekonomiska 
ersättningen minskar till följd av en kommunsammanslagning. Målet uppfylls även för socialvården 
med 2019 som provräkningsår.  
 
När det gäller landskapsandelen för grundskolan ökar ersättningen för alla kommuner, detta tack 
vare förändrade intervall och höjda ersättningsgrader. På samma sätt leder höjda ersättningsgrader 
för landskapsandelen för socialvården till högre total ersättning för två av kommunerna, Skärgården 
och Norra Åland.  Skattekompletteringens ersättningsgrad höjs, vilket leder till höjd ersättning för 
Södra Åland, Norra Åland och Skärgården.  
 
I Tabell 11 nedan framgår helhetsbilden av utfallet för landskapsandelarna i det justerade systemet. 
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Tabell 11 Utfall enligt den föreslagna justeringen, provräkningsår 2018 

 
 
 
Tabell 12 nedan visar att alla kommuners ersättning ökar. Den totala ökningen för systemet är 
491 852 euro, motsvarande ca 1,5 procent. Skärgårdens ersättning ökar med 362 958 euro. Norra 
Ålands ersättning ökar med 50 071 euro, och Södra Ålands med 65 077 euro. Mariehamns ökning är 
13 747 euro. 
 
 

Tabell 12 Jämförelse mellan landskapsandelar totalt per kommun 2018 och den föreslagna 
justeringen 

 
Landskaps- 
andelar 2018  Förslag  Skillnad  

Norra 11 161 385  11 226 462  65 077 

Södra 11 558 741  11 608 812  50 071 

Skärgården 4 065 922  4 428 880  362 958 

Mariehamn 6 230 631  6 244 378  13 747 

Åland 33 016 680  33 508 532  491 852 
 
 
Sett till landskapsandelar per invånare ökar ersättningen med 17 euro per invånare. Skärgårdens 
ökning utgör 216 euro per invånare. Norra Ålands ökning motsvarar ca 10 euro per invånare och 
Södra Ålands ca 5 euro. Mariehamns ökning är ca 1 euro per invånare.   

Utfall enligt förslag, provräkningsår 2018         

  
Skattekomp-
lettering Grundskola 

Tränings-
underv. Socialvård 

Samordnad 
socialtjänst 

Kulturverk-
samhet 

Medborgar-
institut Summa 

Norra 6 358 870 1 856 188 391 314 1 949 292 670 799 0 0 11 226 462 

Södra 6 646 752 1 861 027 273 920 2 418 366 408 747 0 0 11 608 812 

Skärgården 1 528 635 1 396 881 39 131 1 493 745 -29 512 0 0 4 428 880 

Mariehamn 0 938 474 352 182 2 982 457 1 971 265 0 0 6 244 378 

Åland 14 534 256 6 052 570 1 056 547 8 843 860 3 021 299 0 0 33 508 532 

                  
Skillnad mot 
landskaps- 
andelar 2018 334 846 458 533 0 246 821 0 -446 974 -101 373 491 852 
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Tabell 13 visar detta utfall. 
 
 
Tabell 13 Jämförelse mellan landskapsandelar per invånare totalt per kommun 2018 och den 
föreslagna justeringen (euro/invånare) 

  Invånare 
Landskaps-
andelar 2018 Förslag Skillnad 

Norra 6 377 1 750 1 760 10 
Södra 9 590 1 205 1 211 5 
Skärgården 1 682 2 417 2 633 216 
Mariehamn 11 565 539 540 1 
Åland 29 214 1 130 1 147 17 
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