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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 7 

Ekonomisk ersättning för verkställande av kommunindel-

ningsutredningarna. 

ÅLR 2018/1747 

21 Rk1a 

Landskapsregeringen beslutade enligt bilaga 1 och i enlighet med LL 

(1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommun-

indelning, att ge kommunerna möjlighet att ansöka om ekonomisk ersätt-

ning för verkställande av de kommunindelningsutredningar som land-

skapsregeringen tillsatt. 

 

Detta beslut ersätter beslut 642 Rk1a från den 26 september 2018, en-

skild föredragning nr 68, ärendenummer 130, som därmed upphävs. 

 

Ersättningarna till kommunerna belastar budgetmoment 21010. 

 

 

 

_______________________________________ 
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  Bilaga 1 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 21 Rk1a 1 (2) 

  
 Datum Dnr 

 14.1.2019 ÅLR 2018/8984 

  

 

 Alla åländska kommuner 

  

  

  

  

  
Hänvisning 

 

 
Kontaktperson 

Runa Tufvesson 

 
Ärende 

EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR 

VERKSTÄLLANDE AV KOMMUN-

INDELNINGSUTREDNINGARNA 

 

 

Landskapsregeringen har tillsatt kommunindelningsutredningar för att 

ändra kommunstrukturen på Åland enligt lagförslag 21/2017–2018. 

Kommunerna har utsett förtroendevalda som deltar i kommunindelning-

arnas referensgrupper. Referensgrupperna sammanträder på kallelse från 

kommunindelningsutredarna. 

 

I enlighet med LL (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

lagar om kommunindelning ersätter landskapsregeringen kommunernas 

kostnader för verkställande av de kommunindelningsutredningar som 

landskapsregeringen tillsatt enligt nedanstående. 

 

Landskapsregeringen ersätter kommunen för de kostnader som kommu-

nen har, enligt den egna arvodesstadgan fastställd för år 2018, för 

kommunens förtroendevalda i utredningens referensgrupp. Landskaps-

regeringen ersätter kommunens kostnader för de förtroendevalda kom-

munen har utsett till referensgruppen och endast för medverkan i möten 

sammankallade av kommunindelningsutredarna, i annat fall utgår ingen 

ersättning. Kommuner som enligt eget beslut har ett lägre arvode än land-

skapsregeringens kommittéarvode har möjlighet att ansöka om ersättning 

för arvode motsvarande kommittéarvodet. 

 

Landskapsregeringen ersätter kommunen för lönekostnader den tid kom-

munens tjänstemän medverkat i möten sammankallade av kommunindel-

ningsutredarna och eventuella resekostnader i samband med dessa möten, 

i annat fall utgår ingen ersättning. 

 

Eventuella övriga möteskostnader kan ersättas enligt i förväg gjord över-

enskommelse. 

 

För att erhålla ersättningarna ovan ska kommunen fortlöpande skicka in 

specificerade redovisningar där det totala belopp som kommunen söker 
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ersättning för framgår. Av specifikationen ska dessutom framgå datum 

för mötet, vem som deltog från kommunen, tidsåtgång, arvode eller löne-

kostnad samt eventuella andra uppgifter som ligger till grund för kommu-

nens utbetalda ersättning till den enskilda. 

 

Den sista specificerade redovisningen ska vara registraturen tillhanda 

senast den 28 februari 2019, kl. 16.15 för att ersättning ska utbetalas. 

Eventuell redovisning som kommer till registraturen efter utsatt tid hand-

läggs inte och därmed uteblir kommunens ersättning från landskapsrege-

ringen.  

 

Detta beslut ersätter beslut 642 Rk1a från den 26 september 2018 som 

därmed upphävs. Landskapsregeringen beslutade förlänga tiden för kom-

munerna att söka ersättning med anledning av att datumet för när kom-

munindelningstredningarna slutförs är ändrat till den 4 februari. 

 

 

 

 

Minister Nina Fellman 

 

 

 

 

Biträdande finanschef Runa Tufvesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA  Besvärsanvisning 

 

 

 


