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I enlighet med lagtingets beslut1
fogas till landskapslagen (1997:76) om tilllämpning i landskapet Åland av vissa lagar om
kommunindelning nya 3a–3c §§ samt
ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i
olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:
3a §
Med avvikelse från 10 kap. kommunindelningslagen får kommuner i landskapet sammanslagningsunderstöd enligt 3b–3c §§ i denna
lag.
3b §
Om en ändring av kommunindelningen medför att antalet kommuner minskar betalas till
de berörda kommuner som är verksamma efter
ändringen ett kalkylerat sammanslagningsunderstöd. Understödet betalas det år ändringen
träder i kraft och under de fyra följande åren.
1)

Lr framst. nr 18/2006-2007
Fu bet. nr 7/2006-2007

Stödbeloppet det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft beräknas med invånarantalet i de berörda kommunerna som grund
enligt följande:
Invånarantal
–2 000
2 001–2
2 501–3
3 001–3
3 501–4
4 001–4
4 501–5
5 001–5
5 501–6
6 001–6
6 501–7
7 001–

500
000
500
000
500
000
500
000
500
000

Understöd,
euro/invånare
316
299
282
265
249
232
215
198
181
164
148
131

Om den största kommunens invånarantal
överstiger 10 000, beaktas i kalkylen endast

244
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10 000 invånare. Med kommunens invånarantal avses i beräkningarna invånarantalet den 1
januari året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.
Under det första året efter året då ändringen
i kommunindelningen träder i kraft är stödbeloppet 80 procent, under det andra året 60 procent, under det tredje året 40 procent och under
det fjärde året 20 procent av stödbeloppet det år
då ändringen träder i kraft.
Om en och samma ändring av kommunindelningen innebär att flera än en kommun är verksamma efter ändringen, fördelas sammanslagningsunderstödet mellan de berörda kommunerna i förhållande till deras invånarantal.
Ändras kommunindelningen under den tid
understödet betalas så att kommunerna skulle
vara berättigade till ett nytt kalkylerat sammanslagningsunderstöd, beaktas vid fastställandet av stödbeloppet inte invånarantalet i en
kommun som redan får understöd.
Sammanslagningsunderstödet betalas årligen före utgången av juni.

avses i 3b § beviljas de ersättning för minskningen. Ersättningsbeloppet beräknas genom
att den allmänna landskapsandel, den komplettering av skatteinkomsterna och de uppgiftsbaserade landskapsandelar för driftskostnader som de berörda kommunerna beviljats
året före det år ändringen träder i kraft jämförs
med de motsvarande landskapsandelar som
skulle betalas till kommunerna om en sådan
ändring hade verkställts samma år. Ersättningen beviljas det år då ändringen träder i kraft
och till samma belopp under de därpå följande
fyra åren.
Om fler kommuner än en får ersättning fördelas den mellan kommunerna i förhållande till
deras invånarantal. Med kommunens invånarantal avses invånarantalet den 1 januari året
före det år då ändringen i kommunindelningen
träder i kraft.
Ersättningen betalas i samband med det
kalkylerade sammanslagningsunderstödet.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

3c §
Om de berörda kommunernas landskapsandelar minskar som en följd av en ändring som
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