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50 F1 

Beslut 
Landskapsregeringen konstaterar att den offentliga ekonomin på Åland står inför stora 
utmaningar. Sammanlagt uppgår budgetunderskottet för både landskapsregeringen och 
kommunala sektorn till ca 35 miljoner euro för år 2021.  

Landskapsregeringen bedömer att situationen för den offentliga ekonomin kräver ett 
flertal åtgärder, varav en kan vara att minska kommunernas kostnader genom att förändra 
den lagstiftning som styr den kommunala verksamheten.   

Landskapsregeringen beslutade därför att tillsätta en politisk arbetsgrupp med uppdrag 
att i en rapport föreslå målsättningar för lagändringar som minskar kommunernas 
kostnader. En närmare beskrivning av uppdraget finns i bilaga 1, F121E05.  

Landskapsregeringen beslutade att utse 
- Mathias Johansson (C), ordförande
- Anette Bergbo (HI)
- Stellan Egeland (Ob)
- Gyrid Högman (C)
- Tony Salminen (M)

Kommittéarvoden utbetalas enligt gällande regelverk och belastar moment 30010. 

Finansminister Höglund är adjungerad medlem av arbetsgruppen. Utredare Robert 
Lönnqvist bistår arbetsgruppen som sekreterare utanför gruppen.  

Arbetsgruppen ska slutföra sitt uppdrag senast den 31 maj 2021. 
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1 Bakgrund och effektmål 
Den offentliga ekonomin på Åland står inför stora utmaningar. Sammanlagt uppgår budgetunderskottet för 
både landskapsregeringen och kommunala sektorn till ca 35 miljoner euro för år 2021. Prognoserna visar att 
skatteintäkterna minskar betydligt kommande år, samtidigt som den demografiska försörjningskvoten 
förväntas ligga på närmare 70 procent år 2030 (källa: Åsub). 
 

 

 

Bakgrunden till uppdraget för arbetsgruppen är formulerad i budgeten för Åland 2021 där det framgår att:  
• Den enda vägen ut ur det strukturella underskottet att minska utgifterna (för det offentliga Åland). 
• Att ett strategiskt arbete med att behovspröva och effektivisera den offentliga servicen ska inledas.  
• För att klara av den omställningen behövs bland annat hård prioritering av serviceutbudet. 
• För att få verksamheterna effektivare måste den offentliga verksamhetens samhällsuppdrag 
 omdefinieras och ett flerårigt arbete inleds för att uppnå denna omställning. 

 
Uppdraget kopplar till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland genom att lantrådet i sitt förord till 
budget 2021 framhåller att visionen om ett hållbart Åland står fast. De strategiska utvecklingsmålen om 
välmående, tillit och attraktionskraft är särskilt relevanta för uppdraget. 
 
Uppdragets effektmål på lång sikt är att möjliggöra lägre kommunala kostnaderna genom förändrad 
lagstiftning. På kort sikt är effektmålet att arbetsgruppens rapport ska vara underlag för debatt om vilka 
förslag som bör förverkligas. 
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1.1 Avgränsning 
Frågan om kommunstruktur ingår inte i arbetsgruppens uppdrag. 
 

2 Underlag och sakkunniga 
Då resurserna är begränsade betonar landskapsregeringen vikten av att arbetsgruppen återanvänder tidigare 
framtaget material som är relevant för uppdraget. 
 
Arbetsgruppen har rätt att föra dialog med sakkunniga. 
 

3 Projektmål 
Arbetsgruppen ska leverera en rapport med förslag till målsättningar för förändrad lagstiftning med syfte att 
möjliggöra lägre kostnader för kommunerna.  
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