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Vi på PwC är mycket glada att få presentera ett upplägg för 
uppdraget gällande de konsekvenser som kan uppstå för 
Ålands kommuner vid ett införande av Vårdreformen i 
Finland (SOTE). 

I relationen med våra kunder – landsting och kommuner –
hanterar vi dagligen utmaningar som det kommunala 
välfärdsuppdraget har att hantera. Utmaningar som innebär 
utökade krav på organisering, ledarskap och effektivitet. 
Vi ser, genom denna offert, fram emot ett samarbete med 
Ålands landskapsregering och Ålands kommuner. Vi är 
övertygade om att PwC har både den kompetensmässiga 
bredd och det djup som behövs för att vi ska kunna leverera 
konsulttjänster som överträffar era förväntningar.

Med vänlig hälsning

Oskar Lannerhjelm
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Bakgrund 

PwC har sedan tidigare uppdraget att föreslå tre 
alternativa kommunstrukturer (förslagen gäller en, 
fyra och sju kommuner) utifrån följande 
perspektiv:

 närhet och tillgänglighet

 demokrati, transparens och delaktighet

 kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling

 integritet, rättssäkerhet och jämlikhet

 ekonomisk bärkraft och effektivitet,
inklusive försörjningskvoten

 hållbar samhällsutveckling och fysisk planering

 skärgårdens särskilda behov.

I uppdraget ingår att med hjälp av en 
kommunalekonomisk modell analysera den 
ekonomiska bärkraften i de tre alternativen med 
tidsperspektiven 5, 15 och 25 år framåt. 

Utgångspunkten är en befolkningsprognos 
framtagen av ÅSUB samt ett nytt förslag till 
utjämning- Landskapsandelssystem.

Landskapsregeringen önskar nu utöka 
uppdraget med vilka konsekvenser ett finskt 
förslag om att flytta social- och hälsovården från 
de finska kommunerna till de finska landskapen 
får för ekonomiska konsekvenser för Ålands 
kommuner. 
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Bakgrund

Reformen finansieras genom att de finländska 
kommunerna genom lag tvingas sänka sin 
kommunalskatt med 12,3 procentenheter och 
att statsskatten höjs i motsvarande grad.

Åland har egen behörighet vad gäller 
kommunernas uppgiftsområden och 
landskapsregeringen planerar inte att flytta 
fler uppgifter från kommunerna. Ekonomiskt 
påverkar den finska reformen Åland i hög 
utsträckning.

Vårdreformen påverkar för Ålands del totalt ca 
60–65 miljoner euro i kommunalskatt, vilket 
utgör ca 2/3 av dagens totala kommunalskatt. 
De två förslag till finansieringsmodeller som 
finns för Ålands del syftar till att reformen inte 
ska påverka kommunerna finansiellt.

Enligt Ålands sannolika förslag till 
finansieringsmodell tar landskapet över statens 
behörighet att beskatta fysiska personers 
förvärvsinkomst (statsskatten). Modellen 
innebär att kommunalskatten inte förändras 
med anledning av vårdreformen.

Enligt statens förslag till finansieringsmodell 
ökas avräkningsbeloppet (den s.k. klump-
summan) med det belopp kommunerna 
förlorar, dvs. 60–65 miljoner euro. Åland kan 
därmed överföra pengar till kommunerna 
genom att kompensera antingen så att 
respektive kommuns skatteintäkter ”ökas” så 
att det motsvarar bortfallet på 12,7 
procentenheter eller via landskapsandels-
systemet (som då måste revideras på nytt). 
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Vårt förslag

En analys kommer göras av:

Vilken ekonomisk betydelse det har hur
landskapsregeringen överför pengarna (60–65 
miljoner) till kommunerna. Analysen skall tydliggöra 
skillnaden i konsekvenser för de åländska 
kommunerna om man går på det finländska förslaget 
till finansiering, och då om kommunerna 
kompenseras via bidrag från LR eller som en del i 
landskapsandelssystemet, eller det förslag 
Landskapsregeringen förordar.

Vad vårdreformen ger för ekonomiska effekter för 
förslagen till kommunindelning jämte dagens 
kommunstruktur.

Vad vårdreformen utgående från perspektiven 
översiktligt innebär för det kommunala självstyret 
när självfinansieringsgraden blir extremt låg.

Om vårdreformen ger anledning till att fundera över 
andra lösningar än de tre alternativa förslagen till 
kommunstruktur. 

.
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7. Arvode, villkor och tidsplan

6

2016Orust kommun

Vi offererar vårt erbjudande enligt beskrivning. 
Arvodet uppgår till 19 000 Euro exklusive moms 
och reseomkostnader. 

Ett eventuellt reviderat landskapsandelssystem 
behöver levereras för att analyserna skall kunna 
genomföras. Visst konsultativt stöd kan behöva ske 
genom med Robert Lindfors. 

PwC kan slutföra uppdraget senast 28 februari givet att 
all information finns tillgänglig för oss senast den 30 november. 

Om det finns behov av justeringar på grund av att PwC missförstått 
något i projektet kan ny kostnadsuppskattning utarbetas. PwC åtar sig 
detta arbete i enlighet med PwC allmänna villkor, vilka bifogas.

Ansvariga konsulter i uppdraget kommer vara Hans Nyström och 
Henrik Berggren.
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Hoppas vi att detta förslag till upplägg och 
genomförande ska motsvara era behov och 
förväntningar. Om ni ser ett behov av 
justering står vi givetvis till förfogande för 
en diskussion kring arbetets 
genomförande.
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