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1. Lagstiftning
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Lagstiftning 
Kommunindelningen på Åland regleras i följande lagar:

Landskapslag (1997/96) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning

Kommunindelningslag FFS 1196/1997

De specifika åländska anpassningarna gäller beslutsmyndighet (LR) och 
sammanslagningsunderstöd

Enligt landskapsregeringens tolkning tillämpas ursprungsversionen av den finländska 
kommunindelningslagen FFS 1196/1997 på Åland (dvs. utan senare ändringar)

Regelverket för kommunindelning i riket har utvecklats och ändrats under 2000-talet med bl.a. 
mer sofistikerade mekanismer för övergångsförvaltningen i jämförelse med 1997 års lag (se 
beskrivning på följande sida)
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Kommunindelningslagstiftningens utveckling i Finland 2000-2017 
Källa: Koski, Kyösti & Halonen: Kuntaliitokset suurennuslasin alla (Kommunförbundet 2013, s 8-9) 
Översättning, anpassning och tillägg om utvecklingen 2015- Siv Sandberg
De gråskuggade partierna beskriver gällande rättsläge på Åland just nu

20002
00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9. Statsrådet saknar fullmakt att tvinga fram kommunsammanslagningar Fullmakt i förhållande till ekonomiska 
kriskommuner

8. Personalens ställning tryggas genom avtal (ofta 5 år) Lagstadgat uppsägningsskydd i 5 år för personalen 5-årsregeln
upphävd

7. Inga kriterier för användningen av sammanslagningsunderstöd Kriterier för användningen av 
sammanslagningsunderstöd

6. Sammanslagningsavtalet träder i kraft när statsrådet/LR fastställt sammanslagningen Sammanslagningsavtalet i kraft genast när kommunerna godkänt det

5. Sammanslagningsavtalet i kraft i 5 år (möjligt att avtala om kortare 
tid)

Sammanslagningsavtalet i kraft i 3 år

4. Inga särskilda kriterier för innehållet i ett 
sammanslagningsavtal

Plan för samordning av 
service krävs

9 kriterier 11 kriterier

3. Inga särskilda kriterier för en kommunindelningsutredning 6 kriterier

2. Kommunindelningsutredning på kommunernas eget initiativ Utredningsskyldighet 
enligt lag

Kommunalt 
initiativ

1. Krav på gemensam landgräns mellan sammanslagna kommuner Undantag från kravet på gemensam landgräns kan förekomma

Kommunindelningslagen 1196/1997 År 2007 KSSR-lag Kommunindelningslag
1698/2009

Kommunstrukturlagen 1698/2009 
Reformlag 2013 & Ändring 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Nyare versioner av kommunindelningslagstiftningen ger 
striktare ramar för sammanslagningsprocessen än lag 
1196/1997
 Kommunindelningslagen 1196/1997 är mindre detaljerad än senare versioner i synnerhet när det 
gäller sammanslagningsavtalet, övergångsförvaltningen, hörande av kommuninvånare och 
användningen av sammanslagningsunderstöd

 När det gäller innehållet i sammanslagningsavtalet finns det inga hinder för att på frivillig väg 
tillämpa de strängare kriterier som finns i senare lagstiftning i Finland

 Övergångsförvaltningen (ikraftträdande + temporär förvaltning) är svagare reglerad i 1997 års lag än i 
2009 års lag

 Med tanke på att förhindra att någon kommun soloåker under övergångsperioden kan det vara värt 
att överväga frivilliga åtgärder för att reglera relationerna fram till att sammanslagningen formellt 
träder i kraft

SIV SANDBERG 2017



2. Beslutsprocessen
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Faser i kommunsammanslagningsprocessen
Källa: Koski, Kyösti & Halonen 2013, s 11

Sondering Förunder-
sökning

Utredning Beslut Beredning Verkställighet

1 mån-10 
veckor

3-9 månader 4-12 
månader

2-4 månader
(minimitid)

6 månader – 3 år 3-12 år

Kommunerna Mång-
syssleriet 2015

Siv Sandberg
5-9/2017

Kommunerna
LR

Organisations-
kommissionen

Den nya kommunens 
ledning
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Process i FGS-utredningen
1. Utredning med utkast till sammanslagningsavtal                                                                 

Utredaren förordar/förordar inte en sammanslagning

2. Kommunerna tar ställning till utredarens förslag                                                               
Går/går inte vidare med att utarbeta ett slutligt förslag till sammanslagningsavtal 

3. Kommunerna utarbetar slutligt sammanslagningsavtal 
Fullmäktige godkänner/godkänner inte förslaget om sammanslagning 

4. Kommunerna gör framställan till LR om sammanslagning                                                   
LR godkänner/godkänner inte framställan

5. Organisationskommissionen tar över beredningen

6. Sammanslagning 2019 (nyval eller samfullmäktige)
7. Sammanslagning 2020 (ordinarie kommunalval till fullmäktige i den nya kommunen)
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Hörande av kommuninvånarna
Genomförs i samband med punkt 2 eller 3 på listan

Miniminivå: framlägga utredning & avtalsutkast till påseende 

Maximinivå: folkomröstning

Mellanvarianter: öppna informationsmöten, opinionsundersökningar

I de senare upplagorna av kommunstrukturlagstiftningen framhåller man att kommunen ska ta 
ett aktivt ansvar för att informera och involvera kommuninvånarna i processen
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Exempel på hörande av medborgare i samband med en 
kommunindelningsutredning 
Korsholms kommun, kommunstyrelsen 2.2.2015 

”Kommunstyrelsen tar i detta skede del av kommunindelningsutredningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att framlägga kommunindelningsutredningen till offentligt påseende
under tiden 4.2.– 6.3.2015. 

Kommunstyrelsen ordnar informationskvällar för kommunens delområden under tiden som 
utredningen är framlagd till offentligt påseende enligt följande: 

Information i Solf för Solf-Helsingbyområdet 10.2.2015 kl. 18.00
Information i Smedsby för Smedsby och Norra Korsholm 16.2.2015 kl. 19.00 

Information i Kvevlax för Kvevlaxområdet 17.2.2015 kl. 18.00
Information i Replot för skärgården 2.3.2015 kl. 19.00 

Därefter bereder kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige med avsikt att förslaget
behandlas av kommunfullmäktige 30.3.2015.”
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Tidsfrister
En kommunsammanslagning träder alltid i kraft i början av ett kalenderår

Beslut om kommunsammanslagning (statsrådet/LR) ska fattas senast inom juni månad året 
innan (1196/1997, § 12)  sammanslagningen är avsedd att träda i kraft

Beslut om kommunsammanslagning 1.1.2019 ska fattas senast 30.6.2018
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Organisationskommissionen 
(1106/1997, § 29)
 Temporärt organ med uppgift att förbereda verksamheten i den nya kommunen tills den nya 
kommunens politiska ledning  är vald

 Utnämns senast 1 månad efter att ändringen i kommunindelningen fastställts

 Tillsätts av LR på förslag av de berörda kommunstyrelserna

Har till tillämpliga delar samma befogenheter som en kommunstyrelse

Organisationskommissionens ställning i fht till de berörda kommunerna är relativt svag – nyare 
upplagor av finsk lagstiftning har en starkare övergångsförvaltning (sammanslagningsstyrelse)
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Val av fullmäktige i nya kommuner 
(1196/1997§ 29)

Om sammanslagningen sker mitt i en mandatperiod (Åland 2019) finns det två alternativa sätt att 
utse fullmäktige

1. Det förrättas separat nyval till fullmäktige i den nya kommunen (exempel Lovisa 2009)

2. De existerande kommunernas fullmäktigeledamöter bildar den nya kommunens fullmäktige 
fram till nästa ordinarie val (exempel Vörå 2011)
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3. Geografin
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Kommungränser
 Kommunsammanslagningar ska främja kommunområdenas enhetlighet och samhällsstrukturens funktionsduglighet (1196/1997, § 1)

 Gemensam gräns mellan kommuner som vill gå ihop uppfattas enligt kommunindelningslagen 1997 som en förutsättning för en 
sammanslagning

 Kommunstrukturlagen 2009 luckrade upp kravet på gemensam landgräns. Utgångspunkten är fortfarande att kommuner som 
sammanslås ska ha en gemensam gräns, men möjligheterna att göra en helhetsbedömning av det funktionella sambandet mellan 
kommunerna utökades.

 Om en eller flera kommuner inom ett funktionellt sammanhängande område står utanför en bör utredningen formellt inhämta också 
dessa kommuners åsikter 

[Exempel: Vasa och Lillkyro – som saknade gemensam gräns – tog 2011 initiativ till en frivillig kommunsammanslagning. I den 
särskilda kommunindelningsutredningen ingick också Korsholm, som godkände utredningen, men inte ville vara en del av 
sammanslagningen. Sammanslagningen mellan Vasa och Lillkyro verkställdes 2013 utan överföringar av landområden. Kommunernas 
gemensamma vilja + funktionella sammanhang (pendling, gemensam service) uppfattades som en tillräcklig förutsättning]

 Kommunsammanslagningar utan gemensam landgräns har förekommit också före 2009 års lag (Björneborg-Vittisbofjärd (Ahlainen) 1972, 
Jyväskylä-Säynätsalo 1993

 Sammanslagningar mellan kommuner utan landgräns men med gemensam vattengräns har förekommit (t.ex. nuvarande Pargas stad)
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4. Metoder för kommunsammanslagning
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Två metoder för 
kommunsammanslagningar
 Kommunerna A, B och C bildar en ny kommun (nytt kommunnummer, eventuellt nytt 
kommunnamn)

 Kommunerna A och B införlivas med C (C:s kommunnummer och namn)

 Under 2000-talet har ett ökat antal kommunsammanslagningar skett genom att bilda en ny 
kommun (psykologiska fördelar, vilja att bygga något nytt)

 I sammanslagningar mellan en stor och en liten kommun (t.ex. Vasa & Lillkyro) är det vanligt att 
den mindre kommunen blir en del av den större (praktiska fördelar, t.ex. mindre behov av att 
förändra avtal och stadgor

 Sammanslagningsmetoden ska framgå av utredning/sammanslagningsavtal
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5. Kommunindelningsutredningen
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Innehållet i en 
kommunindelningsutredning
Kommunindelningslagen 1196/1997 ställer inga krav på innehållet i en 
kommunindelningsutredning

Enligt kommunstrukturlagen 2009 ska en utredning innehålla åtminstone följande punkter:

1. Plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas och servicen produceras

2. Utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete

3. En redogörelse för den ekonomiska situationen

4. En bedömning av invånarnas möjligheter att delta och påverka samt ordnandet av 
närdemokratin

5. En detaljerad bedömning av för- och nackdelarna med en kommunsammanslagning
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6. Sammanslagningsavtalet
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Sammanslagningsavtal (1196/1997, § 9)
Är i kraft fem (5) år

Kommunerna kan avtala om att avtalet gäller under en kortare tid (senare lagstiftning 
föreskriver tre (3) år
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Krav på innehållet i ett kommunsammanslagningsavtal 
(gäller i Finland)

1. Hur genomförs kommunsammanslagningen (ny kommun eller inkorporering)?
2. Principerna för ordnandet av den nya kommunens förvaltning
3. Den nya kommunens namn
4. Antalet ledamöter och ersättare i sammanslagningsstyrelsen (motsvarar 

organisationskommissionen)
5. Sammanslagningsstyrelsens behörighet
6. Sammanslagningsstyrelsens samarbete med myndigheter i de kommuner som ska gå ihop
7. Ställningen för kommundirektörerna i de kommuner som ska gå samman
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Krav på innehållet i ett kommunsammanslagningsavtal 
(gäller i Finland)

8. Principerna för samordning av servicesystemen och ordnande av närservicen i de kommuner 
som går samman
9. De allmänna principerna för skötseln av ekonomin i den nya kommunen
10. Hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokratin ska förverkligas i den 
nya kommunen
11. Enligt vilka principer sammanslagningsunderstöd ska användas
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7. Personalens ställning
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Personalens ställning (1196/1997, § 13-14)
Fast anställda överflyttas till motsvarande befattning i den nya kommunen

Arbetsrättsliga regler om överlåtelse av rörelse gäller

En sammanslagen organisation ska ha ett enhetligt uppgiftsbaserat lönesystem. Det nya 
lönesystemet kan vara något av de tidigare organisationernas lönesystem (AKTA)
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