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Remissinstanserna
• Brändö kommun

• AMS

• Ålands Ombudsmannamyndighet

• Räddningsverket

• Eckerö kommun

• Folkhälsan på Åland

• Ålands Producentförbund

• Landskapsalarmcentralen

• Finströms kommun

• Företagarna på Åland

• Ålands Vatten

• Datainspektionen

• Föglö kommun

• Högskolan på Åland

• Landsbygdsutvecklingen

• Ålands folkhögskola

• Geta kommun

• Ålands miljöservice

• Ålands hälso- och sjukvård

• Ålands musikinstitut

• Hammarlands kommun

• Nordens institut på Åland

• Ålands polismyndighet

• Mariehamns pensionärsförening

• Jomala kommun

• Rädda Barnen på Åland

• Polisstyrelsen på Åland

• Norra Ålands pensionärsförening

• Kumlinge kommun

• Röda Korset, Ålands distrikt

• Norra Ålands högstadiedistrikt

• Ålands omsorgsförbund

• Kökars kommun

• Visit Åland

• Södra Ålands högstadiedistrikt

• Oasen boende- och vårdcenter

• Mariehamns stad

• Ålands fredsinstitut

• Skoldirektören på Brändö

• Saltviks kommun

• Ålands gymnasium

• Skolföreståndare på Sottunga

• Sottunga kommun

• Ålands handikappförbund

• Skoldirektör på Kökar

• Sunds kommun

• Ålands Idrott

• Bildningschef på Kumlinge

• Vårdö kommun

• Ålands Natur & Miljö

• ÅMHM

• Ålands kommunförbund

• Ålands näringsliv

• Ålands brand- och räddningsförbund

Samgångsavtalet
Endast två punkter i samgångsavtalet blir
obligatoriska:
1. Hur samgången ska ske,
a.
b.

genom att alla kommuner inom området upplöses och
går samman i en ny kommun eller
genom att alla kommuner utom en inom området
upplöses och går samman med den kommun som
finns kvar.

2. Tidpunkten för samgången.
I remissversionen var tolv punkter obligatoriska.
De sista tio punkterna är nu en rekommendation.

Kommunsamordnaren
Kommunsamordnaren får till uppgift att vara en
stödfunktion och en resurs som står till förfogande
för kommunerna under hela reformprocessen.
Kommunsamordnaren ska även övervaka att
reformen genomförs i enlighet med den tidtabell som
fastställs i lagen.
Om kommunerna inte uppfyller sina skyldigheter
enligt lagen att utarbeta och godkänna ett
samgångsavtal ska kommunsamordnaren
sammankalla kommunerna till medlingsförhandlingar.

Medlingen
Om kommunerna inte kan godkänna ett samgångsavtal senast den 30 juni 2019 inleds ett
medlingsförfarande. Medlingen kan pågå 1-31 juli 2019.
Det är kommunsamordnaren som ska ta initiativ till förhandlingar. Kommunerna ska utse två
representanter var som har fullmakt att på kommunens vägnar godkänna ett samgångsavtal.
Kommunsamordnaren ska utgående från förhandlingar och de förslag parterna för fram
försöka förmå parterna att enas kring ett samgångsavtal.
Om kommunsamordnaren inte kan förmå parterna att godkänna ett avtal genom förhandling
ska kommunsamordnaren lägga fram ett skriftligt medlingsförslag som parterna ska godkänna
inom en viss tid.
Om parterna inte kan godkänna medlingsförslaget ska förhandlingarna fortsätta tills ett
resultat kan nås.
Om parterna inte enats om ett avtal senast den 31 juli ska kommunsamordnaren utgående
från de förhandlingar som förts lägga fram ett förslag till samgångsavtal som godkänns om inte
motförslag väcks. Väcks motförslag blir det förslag gällande som får en majoritet av rösterna.

Kommundirektörerna
Tjänsten som kommundirektör skiljer sig från övriga kommunala tjänster så att
tjänsteinnehavaren ska åtnjuta fullmäktiges förtroende. Det naturliga är då att tjänsten som
kommundirektör upphör i en kommun som upplöses då ändringen i kommunindelningen
träder i kraft.
De nuvarande kommundirektörerna har gedigen kunskap och kompetens som det är till fördel
för de nya kommunerna att ta tillvara. De kommundirektörer som inte erhåller en tjänst som
kommundirektör i den nya kommunen ska beredas en lämplig tjänst under en period om två år
efter att samgångsavtalet är fastställt. Tjänsten ska vara knuten till bildandet av den nya
kommunen.
I övrigt tillämpas bestämmelserna i 17 § om personalens rätt på kommundirektörerna.
I samgångsavtalet kan kommunerna komma överens om lämpliga tjänster i den nya
kommunen för de som innehaft kommundirektörstjänster i de gamla kommunerna.

Tidtabellen
2018

Senast 31.12.2018

Kommunindelningsutredningarna för varje samarbetsområde ska vara klara.
(Görs med stöd av nuvarande lagstiftning)

2019

Våren 2019

Lagstiftningen träder i kraft. (LL om en reform av kommunstrukturen på Åland,
Kommunstrukturlag för Åland)

Senast
30.6.2019

Samgångssavtalen för varje samarbetsområde ska vara godkända av fullmäktige
i samtliga kommuner.

Senast
31 juli 2019

Eventuellt medlingsförfarande ska vara avslutat.

Senast
31.8.2019

Landskapsregeringen fastställer tidpunkten och sättet för samgången utgående
från kommunernas framställning eller det sammanslagningsavtal som godkänts
genom medlingsförfarande.

Under året

Kommunernas fullmäktige utser samgångsstyrelse.

20.10.2019

Ordinarie kommunalval med nuvarande kommunindelning.

2020
2021
2022

Senast
1.1.2022

Ändringar i kommunindelningen kan träda i kraft. Kommunen leds under resten
av den kommunala mandatperioden av ett sammanslaget fullmäktige eller så
hålls nyval i kommunen.

2023

22.10.2023

Ordinarie kommunalval med den nya kommunindelningen.

