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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

12/1985-86 med anledning av vtm K-G 

Fagerholrns m.fl. hernställningsrnotion 

till landskapsstyrelsen om en utredning 

av intresset och förutsättningarna för 

ett samordnande takorgan för förvalt

ningen av interkommunala inrättningar 

och engagemang. 

Landstinget har den 27 mars 1985 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet, som hört huvudmotionären vtm K-G Fagerholm, landskapsläkaren Birger 

Ch. Sandell, ordföranden Klas Eklund, arbetsutskottets ordförande Viking Lindbom 

och sekreteraren Edgar Abrahamsson från kommunala sarnarbetsnämnden samt 

förbundsdirektören K.J. Brunström från Finlands svenska kommunförbund, får 

härmed vördsamt anföra följande. 

I motionen efterlyses en utredning av förutsättningarna för en reform av förvalt

ningen av de åländska kommunernas interkommunala engagemang. Enligt motio

närernas åsikt borde för de flesta interkommunala inrättningarna och engage

mangen inrättas ett gemensamt takorgan med ett fullmäktige som högsta 

beslutande instans och en styrelse som verkställande organ. Takorganet skulle 

främst behandla ekonomiska beslut och långsiktig planering medan den dagliga 

verksamheten skulle ledas av de olika inrättningarnas egna styrande organ. 

Som en följd av den kommunala strukturen i landskapet förekommer interkommu

nalt samarbete i stor utsträckning. Detta samarbete bedrivs 

* i form av kommunalförbund enligt närmare regler i kommunallagen och 

spedallagstif tningen 

* genom att landskapet i stöd av lag eller avtal övertagit administrationen av 

vissa kommunala uppgifter, varvid kommunerna deltar i kostnaderna 

* i stöd av avtal mellan två eller flera kommuner. 

Kommunernas behov av att kunna påverka investeringsplaner och kostnadsutveck

ling i de interkommunala organen har behandlats i olika sammanhang. Det anförs 

ofta att medlemskommunernas intressen inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning. 

Bidragande orsaker till detta kan vara de nya uppgifter lagstiftaren pälägger 

kommunerna, eftersläpningar i utvecklingsniv&n som nödvändiggör flera stora 

satsningar samtidigt samt allmänna ambitioner hos de interkommunala inrätt-
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ningarna att effektivera och förbättra verksamheten. Likaså innebär ofta utveck

lingen i riket att inve.sleringar av olika slag anses nödvändiga även inom mot

svarande verksamheter i landskapet. 

Bland mera långtgående förslag som i olika sammanhang framförts i syfte att 

minska nuvarande olägenheter kan nämnas 

* sammanslagningar av kommuner, varvid behovet av olika interkommunala 

inrättningar i motsvarande grad minskar; 

* den svenska landstingsmodellen, varvid samtliga eller de flesta interkommunala 

uppgifter skulle överföras på ett enda gemensamt organ; eller 

* överföring av ytterligare uppgifter av interkommunal karaktär på landskaps

förvaltningen. 

Av orsaker som här inte närmare skall beröras har inget av dessa alternativ anset1s 

ändamålsenligt eller l.impligt för åländska förhå!landen. 

Med anledning av en motion i ärendet har finansutskottet i betänkandet nr 16/ 1984-

85 uttalat önskemålet att budgetförslagen för sådana landskapsinrättningar, i vilka 

kommunerna deltar i kostnaderna, borde remitteras centralt från landskapsstyrel

sen till komrnunerna. Finansutskottet framhåller vidare att landskapsstyrelsen 

borde medverka till att också kommunalförbundens budgetförslag remitteras till 

kommunerna vid samma tidpunkt som landskapsinrättningarnas motsvarande för

slag. Enligt lagutskottets uppfattning kunde redan en åtgärd av nämnt slag 

medverka till en bättre samordning av de interkommunala inrättningarnas investe

ringspfaner och ekonomiska åtaganden, även om hörande av samtliga kommuner 

förutom en viss tidspress kan medföra svårigheter att dra entydiga slutsatser ur 

svaren. 

Sammanslagningar av kommunalförbund, framför allt inom hälso- och sjukvården, 

har i riket betraktats som en möjlighet att stärka primärkommunernas ställning. 

Motsvarande förslag framfördes för landskapets del i betänkandet från den s.k. 

samordningskommitten (ÄUS 1981:5). Ett gemensamt kornmunalförbund föreslogs 

bildat för den specialistledda kroppssjukvården (nuvarande centralsjukhuset), folk

hälsoarbetet, den psykiatriska vården (nuvarande vårdförbundet), specialomsorger

na om de utvecklingsstörda samt livsmiljö- och veterinärsektorn. I ledningen för 

förbundet skulle finnas förbundsfullmäktige och -styrelse, en sjukvårdschef och en 

ledningsgrupp. För envar av de fem verksamhetssektorerna skulle därtill finnas en 

särskild direktion. Landskapsstyrelsen inbegärde utlåtanden över utredningen från 

kommunerna samt berörda vårdinrättningar och personalorganisationer. Remissom

gången utvisade att åsikterna var kraftigt delade. Nio kommuner uttalade sig mot 

samordnlngsplanerna liksom även flera av de· berörda inrättningar-
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na och personalorganisationerna. En sarnrnanställning av förslagen och remissvaren 

biläggs betänkandet. 

Ärendet vilar för närvarande i 1andskapsstyrelsen i väntan på att klara erfarenhe

ter vunnits av reformen rörande landskapsandels- och planeringssystemet inom 

hälso- och sjukvården. Flera av de samordnings- och planeringsfördelar som anges i 

utredningen torde dock redan ha uppnåtts genom den nämnda reformen. Enligt vad 

utskottet sålunda inhämtat, finns för närvarande inte aktuella planer att förverkli

ga samordningskommittens förslag. 

Kommunala samarbetsnämnden har gjort vissa utredningar och sammanställningar 

beträffande större interkommunala satsningar. Inom samarbetsnämndens ram har 

även förts diskussioner om behovet av och formerna för det kommunala samarbetet 

samt hur olika interkommunala satsningar kunde koordineras. Nämnden har tidvis 

verkat som remissinstans vad gäller interkommunala projekt och vissa landskaps

inrättningars budgetförslag. Utskottet har dock erfarit att samarbetsnämnden inte 

av landskapsstyrelsen och de interkommunala inrättningarna använts som sakkun

nigorgan i· den utsträckning som från nämndens sida ansetts önskvär.t. Inom 

nämnden finns intresse att stärka dess ställning som ett representativt och 

auktoritativt remissorgan i interkommunala angelägenheter exempelvis genom att 

nämnden ger utlåtanden på kommunernas vägnar eller bereder de ärenden kommu

nerna har att yttra sig om. Nuvarande splittrade förfarande kan leda till att 

kommunala synpunkter inte i tillräcklig grad uppmärksammas. 

I kommittebetänkanden och diskussionsinlägg i riket har olika förslag framförts i 

syfte att stärka primärkommunernas möjligheter att påverka det interkommunala 

samarbetet. Bland dem kan nämnas 

kornmunalförbund och interkommunala inrättningar, som verkar inom ett geo

grafiskt område, samlas regelbundet till disl<ussionsrnöten där investeringspla

ner och andra större projekt behandlas. Redan genom en sådan enkel koordine

ring kan man undvika att större investeringar förViggs tUl samma tidpunkt eller 

~tt sysselsättningsproblem uppstår p.g.a. att några investeringar överhuvudta

get inte är aktuella under en viss tidsperiod; 

vid val av primärkommunernas ledamöter i kommunalförbundens ledande organ, 

strävar man till att samma personer representerar kommunen i de olika 

förbunden. Härigenom garanterar redan personsammansättningen en viss koor

dinering; 
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i stället för att grunda nya kornmunalförbund för särskilda 11ppgifter, s1rävar 

man till att påföra existerande förbund nya uppgifter; 

beslutanderätten i större frågor kunde utövas av primärkommunernas fullmäkti

ge, medan förbundsfullmäktige slopas och förbundsstyrelsen ge~ utökade uppgif

ter. Varje enskild kommuns ståndpunkt i exempelvis budgetfrågor får då större 

tyngd. Förslaget, som veterligen inte utformats i detalj, medför behov av 

ändringar i lagstiftningen; 

rekommendationer kan ges om att primärkommunerna i förbundsfullmäktige och 

andra interkommunala organ 1 huvudsak skulle representeras av förtroendevalda 

och tjänstemän i ledande ställning inom respektive kommuner. På detta sätt 

uppnås en bättre helhetsöverblick framförallt ifråga om ekonomiska avgöran

den. 

Utskottet instämmer i motionärernas uppfattning om behovet av en större 

samordning av de åländska kom.nunernas interkommunala åtaganden. Ur denna 

synvinkel skulle motionärernas förslag om ett samordnande takorgan innebära 

fördelar. Utskottet konstaterar dock samtidigt att inrättandet av ett sådant organ 

kräver ett tämligen omfattande lagstiftningsarbete och att försldget kan medföra 

andra mindre önskvärda konsekvenser i fråga om primärkommunernas inflytande på 

övriga beslut. Utskottet är därför inte berett att direkt tillstyrka en utredning om 

ett dylikt takorgan. 

Däremot vill utskottet understryka behovet av att man försöker finna former för 

hur de interkommunala satsningarna koordineras bättre än hittills så att det 

interkommunala samarbetet på Åland i större utsträckning skulle kornma att 

präglas av ett helhetstänkande. I detta avseende borde resultat vara möjliga att nå 

även med mindre genomgripande åtgärder. Det vore exempelvis önskvärt att stärka 

kornrnunala samarbetsnämndens ställning så att nämnden ges flera koordinerande 

och utredande uppgifter. Kommunerna borde sträva t111 att ge nämnden förutsätt

ningar att verka i denna riktning. Kommunstyrelserna borde vidare ägna mera 

uppmärksamhet åt att följa med de interkommunala organens verksamhet och 

ekonomi samt att i anslutning härtUl ge kommunens representanter i interkommu

nala organ tiHräckliga direktiv för deras arbete. Utskottet finner det väsentligt att 

här berörda frågor snarast upptas t111 behandling inom kommunernas egen krets 

och inom samarbetsnämnden i samråd med landskapsstyrelsen som dels har vissa 

kommunala tillsynsuppgifter, dels handhar olika interkommunala uppgifter som 

pålagts landskapsförvaltningen. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 12 december 1985. 

att Landstinget med förkastande av 

hernställningsmotionen nr 26/ 1984-85 

måtte besluta bringa detta betänkande 

till landskapsstyrelsens kännedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, viceord

föranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och J-E 

Lindfors. 
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Bilagor till lagutskottets betänkande nr 12/1985-86: 

organisationsplan för föreslaget gemensamt kommunAlförb11nd inom värdsektorn 

- sammanställning av remissvar från 1) kommunerna och 2) berörda vårdinrätt

ningar och personalorganisationer. 



Led.häls~. 

Ansvarsområden och deras 
ansvarspersoner 
(Öppen vård, Gul låsen, 
tandvård, mm.) 

Folkhälsoarbetet 
inkl. alimänläkarledd 
sjukhusvård 

rarbundafullmlllctige 

Fllrbundsatyrehe 

S j ukv 1rdachef 

Planerings- och utrednings
avdelning 
Administrativ överskötare 

Direktion Direktion 

Administrativ avdelning 
Ekonomidirektör 
Kansli Ekonomi Personal 

admin. 

Teknisk Inköp ADB 
service 

Direktion 

Marie- Södra A 
Smittskydd. 
läkare 

d.öv.sk. 

rl-i 

Ansvarsområden och deras 
ansvars personer 
(Medicinska specialiteter, 
serviceenheter, mm.) 

Specialist läkarledd 
kroppssjukvård 

d.öv.sk. 

Öppen 
vård 

Grelsby 
sjh 

Psykiatrisk vård 

Råd 

Köpta tjänster ---,----,---1 

Grels- Famil-Boen- Cen- K.h- DUV Räå:la 
by je- de- tral- kulla Barnen 
sjh vård vård kans-

li 

Specialomsorger om 
utvecklingsstörda 

3 hälsonämnder 

Stads
veterinllr 
-kansli 

Veterinär Veterinär Chef Arbetar- Patten 
för södra för norra för skydds- nspek-
Aland Aland labora- inspektör :nr) 

-veterinär- -kansli -kansli toriet 
vård -veterinär- -veterinllr-

-hälsoin- vård vård 
spektion -hälsoin- -hälsoin

spektion spektion 

LivsmiljlS- och 
veterinärsektorn 
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U T L A_T A N D E N R Ö R A N D E S A M 0 R U N N G E N 

-
KOMMUN FÖR EMOT FÖR MED FÖRBEHÅLL EMOT MED MOTIVERING ALTERNATIVT FÖRSLAG 

BRÄNDÖ 
X 

ECKERÖ Kommunens anmärkningar rörande rösträtt och förenklad - nuvanmde komrnun;il förbunri bihe-
organisation har ej beaktats (I utr.). hålles X 

- samarbetsgrupp(ÅCS+nuv. komm.förb 

FINSTRÖM Målsättningen om rationalisering förfelad. - gemensamt planerings- o~h samar-
X betsorgan 

; 
- utredning fl" överföring av h1Jv•1rl-
mannask~pet P.~--~ndsk-;ip_c t 

FÖGLÖ Reservationen till punkt 2.2. avseende 
X rösträtt bör godkännas. 

GETA X 
Betänkandet har förfelat målsättningen om rationali- - gemensamt planerinesorgan tillsät· 
sering. es för samarbete mell;in kommnnför-

bunden 

JIAMMARLAND Rationaliseringsvinster genom samordningen har ej - samordningsgrupp (se ovan) 
dokumenterats. - kommnnalförbund med rösträtt enlit X 

kommunallagen etc. 

.TOMALA - .s.1mnrrln-1n1_7,sgrupp ·att S"lmordn:i n1i-
X - varar1de resurser 

KUMLINGE 
- ekonomisk utredning 

X - rösträtt enligt komm.lagen § 80 
- underavd.ek.kontor bör sammanf. för att 

rationalisera o.effektivisera adm.verks. 

KÖ KAR 
- röstfördelningen inom förbundet enligt 

X gällande kommunallag. DGH och Trobergs-
hemmet inlemmas i förbundet 

Hänvisar till disk.möte för samt.liga faståli:indska - nuvanrnr!e kommunaJ.förhunri hihe-'.,EMLAND X kommuner 20.08.81 i Jomala: Inga rationaliserings- håll PS 

vinster. - samordningsgrunn - - rösträtt enligt kommunallag, - ev ytter-
,UMPARLAND X ligare sammanföring av verks.sektorer 

- SO:s ek.o.funkt.konsekv. bör klargöras f r kommunerna 
I - nuvarande kommunalförbund bibe-

>ALTVIK 
X - i håll PS 

' 
- samorrlningsgrupp tillsätt8s 

Inga ekonomiska fördelar, för stort antal direktioner. 
OTTUNGA X Röstfördelningen får inte rubbas från nuvarande prin-

ciper. 

UND - rösträtt enligt gällande kommunallag 
X ' 

ÅRnÖ - målsättningen om rationalisering förfelas - en planerings och samarbetsorgani-
X - småkommunerna berövas inflytande på besluten sation tillsättes 

- DGH oc::h Trobergshemmet bör inlemmas 

- rösträtt enliJt majoritetens ståndpunkt 
~RIEHAMN X (T-AE:s motiv 

- Lands~~pet bestriier fortf. kostn.f.sina 
nuv. platser på i\CS. Kvotsystem 

- ant.enh. bör minskas från 5-? psyk+spec. 
oms. under en direktion, - centr. av adm. 
funkt.undvikes, - komp.krav för sjukv. 
chef anges I,ämpl • s;9mh -.. i Yl.r .. c.!!th r~.~ ... 1.'C'·.~ .-... c.'.MU 

. ''''''"'""'"'" ,,,p·p;-,,,,,,,,,,,.,,,, ·,«,,,,·;,·: ,,, ' 
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----
.NSTANS L.ORG. FÖR EMOT FÖR MED FÖRBEHÅLL EMOT MED MOTIVATION ALTERNATIVT FÖRSLAG 

', F F 
X 

\ c s - sjukhusstyrelsen, LG och facket bör 

X 
fortlöpande informeras om utveckling-
en 

- garantier för att pers. ekonomiska 
och övriga intressen inte försämras. 
Pensioner. 

F' 0 A - Ä 
- bristfälligt medinflytande för olika - egen modell för att säkerstä1:1 med 

X personalgrupper inflytandet 
- frågan om huvudmannaskapet konmnn-

förbund - landskapet bör utre·3s 
I ytterligare 

TOC-TÄ X 
- landskapet bör vara huvudman för hälso- se vidst~ende kolumn 

och sjukvArden på Åland. Anställnings-
villkoren då bättre 

D G H DGH:s sjukavdelning bör inlemmas i den 
X nya organisationen 

TROBERGSHEMMET 
- -

Ä M F 
I 

I 
I 

~ 

A K A V A Sjukvårdschefstjänstens kompetenskrav: 
X minst legitimerad läkare i Finland 

tjänsteinnehavarnas förmåner, lön, 
pension, skolning och personalrepre-
sentation 


