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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av kommunindelningslagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att bestämmel-
serna om sammanslagningsunderstöd i kom-
munindelningslagen ändras så, att de bättre 
sporrar utvecklandet av kommunindelningen.  

Perioden under vilken sammanslagnings-
understöd beviljas förlängs från nuvarande 
två år till fem år så, att beloppet av samman-
slagningsunderstöd under de första två åren 
bestäms på motsvarande grunder som för 
närvarande och sedan under de följande tre 
åren trappas ner på samma sätt som för när-
varande mellan det första och det andra året. 

Det föreslås att den korrigering av minsk-
ningar och ökningar i statsandelarna som en 

ändring i kommunindelningen åsamkar änd-
ras till en ersättning för minskning av stats-
andelar och förlängs från två till fem år samt 
utvidgas så, att den gäller alla ändringar i en 
kommunindelning som minskar antalet 
kommuner. 

Dessutom föreslås att i lagen i försökssyfte 
tas in bestämmelser om en ny form av sam-
manslagningsunderstöd, dvs. ett stöd för in-
vesterings- och utvecklingsprojekt som skul-
le gälla en viss tid. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid 
ingången av 2002. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändringar 

Kommunindelningslagen (1196/1997) re-
viderades i samband med den totalreform av 
lagstiftningen gällande kommunindelning 
som genomfördes 1997. Det har inte före-
kommit några problem i fråga om hur lagen 
fungerar som skulle kräva en omfattande re-
videring. Syftet med propositionen är att 
främja den funktionella effektiviteten och 
lönsamheten då det gäller kommunernas 
struktur genom att effektivera och diversifie-
ra systemet med det sammanslagningsunder-
stöd för kommuner som nämns i lagen. 

Den arbetsgrupp som utredde kommuner-
nas statsandelar och slopandet av återkrävan-
det av mervärdesskatteåterbäringar framförde 
i sin rapport den 15 maj 2001 bl.a. följande: 
"Kommunsammanslagningar främjas genom 
att investeringar och utvecklingsprojekt 
stöds. Tilläggsstöd kunde beviljas för stö-
dande av näringslivet och infrastrukturen 
samt för sådana utvecklingsprojekt gällande 
utbildningsväsendet och social- och hälso-
vården som främjar kommunsammanslag-
ningar. Det föreslås att bestämmelserna om 
tilläggsstöd är i kraft i försökssyfte till ut-
gången av 2004. Dessutom förlängs perioden 
för sammanslagningsunderstöd från nuva-
rande två år till fem år och avtrappas. Genom 
ändringar i lagstiftningen ser man till att 
grunderna för statsandelar inte utgör något 
hinder för kommunsammanslagningar. Ut-
vecklingsanslagen för social- och hälso-
vårdsministeriets förvaltningsområde och 
undervisningsministeriets förvaltningsområ-
de används effektivare så att de stöder kom-
munsammanslagningar." Regeringens fi-
nanspolitiska ministerutskott, som behandla-
de arbetsgruppens förslag samma dag som 
rapporten gavs, beslöt att förorda arbetsgrup-
pens ovan nämnda förslag till åtgärder. 

Genomförandet av förslagen förutsätter att 
10 kap. kommunindelningslagen och be-
stämmelserna om sammanslagningsunder-
stöd i det ändras. 

Det föreslås att rubriken för kapitlet ändras 
så, att den täcker helheten av allt mångsidiga-

re former av understöd, och att kapitlets 
struktur ändras så, att de diversifierade be-
stämmelserna är klara och kan tillämpas i 
praktiken. 

Det föreslås att namnet på det  nuvarande  
sammanslagningsunderstödet ändras till kal-
kylerat sammanslagningsunderstöd, som 
bättre beskriver understödets karaktär, och att 
bestämmelserna om stödet samlas i en para-
graf. Avsikten är att ändra bestämmelserna 
så, att understödsperioden förlängs från nu-
varande två år till fem år och att understöds-
beloppet avtrappas från tre år framåt på 
samma sätt som nu mellan det första och det 
andra året samt att understödets maximibe-
lopp höjs från nuvarande 25 milj. mk (4 204 
698 euro) till 6 727 517 euro så, att det mot-
svarar den förlängda understödsperioden.   

Det föreslås att kompenseringen av den 
verkan som en ändring i kommunindelningen 
har på de statsandelar som betalas till kom-
munerna ändras så, att förlusten ersätts. Till-
lämpningsområdet för förfarandet utvidgas så 
att det gäller även andra än sådana ändringar 
i kommunindelningen som baserar sig på 
sammanslagning av hela kommuner och 
minskar antalet kommuner. Tillämpningspe-
rioden förlängs från två år till fem år och stö-
det avtrappas under denna period till det 
normala. Ändringarna skulle avlägsna de 
spärrar som statsandelssystemet fortfarande 
medför då det gäller  ändringar i kommunin-
delningen. 

Som en helt ny understödsform föreslås ett 
stöd på viss tid för investerings- och utveck-
lingsprojekt. Stödet skulle beviljas för inve-
steringar som stöder utvecklandet av infra-
struktur som betjänar näringslivet samt sam-
hällsbyggandet och miljövården, liksom även 
för utvecklingsprojekt som gäller utbild-
nings- och kulturväsendet samt social- och 
hälsovården. Det föreslås att systemet med 
stöd för investeringar och utvecklingsprojekt 
tas in i lagen på försök så, att det gäller änd-
ringar i kommunindelningen som träder i 
kraft tidigast den 1 januari 2003 och senast 
den 1 januari 2005.  
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2.  Proposit ionens verkningar 

Genomförandet av propositionen skulle ef-
fektivera de ekonomiska sporrarna då det 
gäller sådana ändringar i kommunindelning-
en som leder till att antalet kommuner mins-
kar och skulle således förbättra förutsättning-
arna för ett utvecklande av kommunindel-
ningen. Ett effektivare statligt stöd skulle ak-
tivera kommunerna till att ta initiativ och det 
nya stödet för investerings- och utvecklings-
projekt som införs på försök skulle även ge 
staten möjlighet att inverka så att aktiviteten 
riktas på ett ändamålsenligt sätt. 

Staten har under de senaste åren ökat det 
stöd som utdelas till kommunerna, men det 
finns ändå i vårt land ett stort antal kommu-
ner med så svaga resurser att de inte klarar 
sina uppgifter med egna inkomster och de re-
surser som statsandelarna utgör. De problem 
som hänför sig till hela denna grupp av 
kommuner kan inte lösas genom ändringar i 
systemet med statsandelar eller hanteras 
permanent med sådana statsunderstöd enligt 
prövning som är avsedda för tillfälliga och 
exceptionella svårigheter. En avsevärd del av 
kommunerna i denna grupp är sådana att de-
ras resursproblem kan lösas genom utveck-
ling av kommunindelningen. 

En effektivering av de ekonomiska spor-
rarna skulle innebära ökade utgifter för sta-
ten, men en effektivering av kommunernas 
verksamhet genom utveckling av kommun-
indelningen skulle på lång sikt medföra 
kommunalekonomiska inbesparingar. Som 
en följd härav skulle behovet av understöd 
enligt prövning till kommunerna minska och 
det anslag som för dem tagits in i statsbudge-
ten kunde i motsvarande mån minskas. 

För sammanslagningsunderstöd, dvs. 
egentligt sammanslagningsunderstöd och 
kompensering av ändringar i statsandelarna, 
som utgår enligt gällande bestämmelser i 
kommunindelningslagen används år 2001 
sammanlagt 43 862 148 mk (7 377 084 euro) 
och år 2002 sammanlagt 6 027 072 euro. Av 
dessa summor utgör kompenseringen av änd-
ringar i statsandelarna ca 10 %. Enligt gäl-
lande lagstiftning och de beslut om ändring i 
kommunindelningen som fattats hittills 
åsamkas staten inte några utgifter för sam-
manslagningsunderstöd efter år 2002. Grun-

derna för bestämmande av det kalkylerade 
sammanslagningsunderstödet enligt den nya 
lagen skulle i fråga om de två första åren 
vara desamma som grunderna för samman-
slagningsunderstöd enligt den nuvarande la-
gen. Från och med det tredje året skulle be-
loppet minska på samma sätt som det nu 
minskar från det första till det andra året. De 
beslut om ändring i kommunindelningen som 
fattas när de nya bestämmelserna är i kraft 
kan träda i kraft tidigast vid ingången av 
2003, vilket innebär att sammanslagningsun-
derstöd och andra stöd som föranleds av be-
sluten betalas första gången år 2003. 

Sammanslagningsunderstöd betalas numera 
vid alla ändringar i en kommunindelning som 
minskar antalet kommuner, under två år efter 
ändringen. En förlängning av understödspe-
rioden och den höjning av maximibeloppet 
som föranleds härav skulle öka statens utgif-
ter med ca 60 %. Denna verkan skulle åter-
spegla sig på statsbudgeten från och med 
2005. Den ändring i fråga om aktiviteten som 
eventuellt föranleds av att understödsgrun-
derna ändras kan ha en ännu större inverkan 
på utgifternas utveckling. 

Ändringar i statsandelarna kompenseras för 
närvarande också under två år, men det är här 
fråga bara om sammanslagning av hela 
kommuner. En förlängning av understödspe-
rioden, en ändring av den dubbelriktade 
kompensationen till ersättning av minskning-
ar och en utvidgning av förfarandets tillämp-
ningsområde skulle öka statens utgifter i nå-
gon mån. I praktiken skulle förfarandet dock 
i fråga om de viktigaste verkningarna fortfa-
rande vara kostnadsneutralt i det avseendet 
att det eliminerar de verkningar som ändring-
ar i kommunindelningen har på fördelningen 
av kostnaderna mellan staten och kommu-
nerna.  

För främjande av utvecklingen gällande 
kommunindelningar skulle stöd för invester-
ings- och utvecklingsprojekt beviljas kom-
munerna på basis av prövning från fall till 
fall i samband med kommunindelningsbeslut. 
Även utvecklingen i fråga om de utgifter som 
stöd för investerings- och utvecklingsprojekt 
föranleder staten beror i högsta grad på vil-
ken aktivitet stödet tillsammans med andra 
sammanslagningsunderstöd åstadkommer i 
kommunerna. 



 RP 129/2001 rd  
  
   

 

5 

På grund av ovan nämnda faktorer är det 
omöjligt att bedöma den totala ökning av sta-
tens utgifter som stöden föranleder. Ökning-
en beror både på hur mycket antalet sam-
manslagningsbeslut ökar och invånarantalen i 
de kommuner som berörs av sammanslag-
ningen. Det beräknas att för kalkylerade 
sammanslagningsunderstöd och för ersätt-
ning av minskning av statsandelar behövs 
högst 6,73 milj. euro 2003 och högst 4,20 
milj. euro 2004. 

Stödet för investerings- och utvecklings-
projekt förutsätter att i den årliga budgeten 
från och med 2002 tas in en fullmakt som ger 
statsrådet rätt att binda sig till de utgifter som 
besluten om stöd under de följande åren krä-
ver. Stödets maximibelopp skulle bestämmas 
i samband med dessa fullmakter. 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag. Utlåtande om förslaget begärdes hos 
justitieministeriet, finansministeriet, under-
visningsministeriet, jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, kommunikationsministeriet, han-
dels- och industriministeriet, social- och häl-
sovårdsministeriet, arbetsministeriet och mil-
jöministeriet samt Finlands Kommunför-
bund. Utlåtandena har beaktats till alla cen-
trala delar. De största ändringarna på grund 
av utlåtandena gjordes i bestämmelserna gäl-
lande stöd för investerings- och utvecklings-
projekt. Saken har behandlats inom delega-
tionen för kommunal ekonomi och kommu-
nalförvaltning. 

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

10 kap. Sammanslagningsunderstöd. Ef-
tersom förslaget skulle innebära en utökning 
av former av sammanslagningsunderstöd, fö-
reslår man att rubriken för kapitlet ändras 
från singularis till pluralis. 

38 §. Kalkylerat sammanslagningsunder-
stöd. Bestämmelser om det egentliga sam-
manslagningsunderstödet ingår för närvaran-
de i 38-40 §. När bestämmelserna gällande 
det stöd, vars namn ändras till kalkylerat 
sammanslagningsunderstöd, nu även i någon 
mån ändrade till sitt innehåll samlas i 38 § 
får man en mera koncentrerad och bättre ut-
formad helhet av bestämmelserna. 

I paragrafens 1 mom. tas in bestämmelser  
om understödets tillämpningsområde och om 
understödsperioden. Understödets tillämp-
ningsområde skulle vara detsamma som det 
nuvarande sammanslagningsunderstödets. 
Stödet skulle betalas i samband med alla änd-
ringar i en kommunindelning som minskar 
antalet kommuner. Antalet kommuner mins-
kar när en kommun sammanslås med en eller 
flera andra kommuner eller en kommuns om-
råde fördelas mellan andra kommuner. Un-
derstödsperioden skulle förlängas från två till 
fem år. 

I paragrafens 2 mom. skulle ingå de fakto-
rer och räkneregler som skulle bestämma un-
derstödets belopp. Samma faktorer som för 
närvarande inverkar på sammanslagningsun-
derstödets belopp skulle inverka på det nya 
stödets belopp. Beräkningsgrunderna för de 
första två åren skulle vara desamma som för 
det nuvarande sammanslagningsunderstödet. 
Från och med det tredje året skulle beloppet 
minska på samma sätt som det nu minskar 
från det första till det andra året. I överens-
stämmelse med att understödsperioden för-
längs skulle understödets maximibelopp öka 
från 4,20 milj. euro till 6,73 milj. euro. 

I paragrafens 3 mom. skulle i överens-
stämmelse med nuvarande bestämmelser fö-
reskrivas att när flera kommuner får sam-
manslagningsunderstöd, fördelas detta mel-
lan kommunerna i förhållande till invånaran-
talen.  

Enligt 4 mom. skulle kalkylerat samman-
slagningsunderstöd, i enlighet med betal-
ningsförfarandet för det nuvarande samman-
slagningsunderstödet, betalas första gången 
det år då ändringen i kommunindelningen 
träder i kraft och årligen före utgången av 
juni. 

39 §. Ersättande av minskning av statsan-
delar. I gällande 41 § föreskrivs om korriger-
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ing av sammanslagningsunderstödet för 
kompensering av en minskning eller ökning 
av statsandelar på grund av en kommunsam-
manslagning. Det föreslås att det i 39 § före-
skrivs om en motsvarande ersättning av en 
minskning av statsandelarna, som har ett an-
nat namn och annan karaktär samt ett vidare 
tillämpningsområde och för vilken gäller en 
längre betalningstid. 

Avsikten är att i 1 mom. föreskriva om för-
farandets karaktär samt om tillämpningsom-
rådet och tillämpningsperiodens längd. 
Kompenseringen av en minskning eller en 
ökning av statsandelarna skulle ändras till er-
sättande av en minskning av statsandelarna. 
Förfarandets tillämpningsområde skulle ut-
vidgas till att gälla även de ändringar i en 
kommunindelning som minskar antalet 
kommuner genom att en kommuns område 
fördelas mellan andra kommuner. Tillämp-
ningsperioden skulle förlängas från två till 
fem år. 

Det föreslås att bestämmelserna om ersätt-
ningens belopp tas in i 2 mom. Då tillämp-
ningsområdet för det nuvarande förfarandet 
har begränsats till att gälla endast samman-
slagning av hela kommuner har korrigering-
en beräknats genom en jämförelse mellan de 
statsandelar som de sammanslagna kommu-
nerna har fått skilt för sig året före ändringen 
i kommunindelningen och de motsvarande 
statsandelar som den kommun som bildas 
genom sammanslagningen fått det år då änd-
ringen i kommunindelningen träder i kraft. 
En utvidgning av understödets tillämpnings-
område skulle kräva att även kalkyleringssät-
tet ändras. Det föreslås att som kalkylerings-
grund för den nya ersättningen tas en jämfö-
relse mellan de statsandelar som de kommu-
ner som är föremål för ändringen erhållit året 
före ändringen i kommunindelningen och de 
statsandelar som de kommuner som är verk-
samma i regionen efter ändringen erhåller det 
år då ändringen träder i kraft. Denna jämfö-
relse visar det ersättningsbelopp som de 
kommuner som är verksamma i regionen i 
fråga efter det att ändringen trätt i kraft skulle 
få för ikraftträdelseåret. Ersättningsbeloppet 
skulle minska så, att kommunerna efter fem 
år skulle befinna sig i en såtillvida med tanke 
på statsandelarna normal situation att de 
skulle behandlas på samma sätt som andra 

kommuner med samma statsandelskriterier. 
Kalkylen skulle utföras av inrikesministeriet 
på basis av de uppgifter som ges av de berör-
da ministerier som avses i lagen om statsan-
delar till kommunerna (1147/1996), dvs. un-
dervisningsministeriet och social- och hälso-
vårdsministeriet. 

I sådana fall där flera kommuner skulle 
vara mottagare skulle man bli tvungen att 
dela ersättningen. Det föreslås att om detta 
föreskrivs i 3 mom. så, att ersättningen förde-
las i förhållande till kommunernas invånaran-
tal och att som kommunens invånarantal vid 
beräkning av detta förhållande används invå-
narantalet enligt befolkningsdatalagen vid 
ingången av det år då ändringen i kommun-
indelningen träder i kraft. 

Inrikesministeriet skulle betala ersättning-
arna årligen i samband med betalningen av 
motsvarande sammanslagningsunderstöd. 

40 §. Stöd för investerings- och utveck-
lingsprojekt. Det föreslås att i denna paragraf 
föreskrivs om ett helt nytt sammanslagnings-
understöd, ett stöd för investerings- och ut-
vecklingsprojekt. 

Avsikten är att i paragrafens 1 mom. ange  
stödets materiella karaktär och stödets till-
lämpningsområde. Syftet med stödet är att 
förbättra förutsättningarna för utvecklandet 
av kommunernas struktur genom främjande 
av  investerings- och utvecklingsprojekt som 
stöder detta. Stödet skulle inriktas på utveck-
landet av näringsväsendet, samhällsstruktu-
ren och miljövården samt utbildnings- och 
kulturväsendet och social- och hälsovården. 
Stödet kunde beviljas i samband med alla 
ändringar i en kommunindelning där antalet 
kommuner minskar. I lagen skulle inte  före-
skrivas om stödets belopp eller om betal-
ningstidpunkten utan dessa frågor skulle av-
göras från fall till fall när beslut fattas om 
ändring av kommunindelningen. 

Det stöd som avses i paragrafen skulle ju-
ridiskt sett vara ett självständigt stödsystem i 
förhållande till andra statsandels- och under-
stödssystem. Avsikten med stödet är att 
främja att ändringar i kommunindelningen 
genomförs. Stödet skulle inte inverka på 
statsbidrag som med stöd av någon annan lag 
eller statsbudgeten betalas till kommuner 
som berörs av en ändring i kommunindel-
ningen. Då beslut om stöd fattas kommer 
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man dock att beakta sådana aktuella invester-
ings- och utvecklingsprojekt i de kommuner 
som berörs av ändringar i kommunindelning-
en för vilka kommunerna i fråga beviljas 
statsandelar eller statsunderstöd enligt någon 
annan lag. Likaså kommer man att beakta de 
statsunderstöd som eventuellt beviljas kom-
munerna direkt på basis av anslag som tagits 
in i statsbudgeten. För att det föreslagna stö-
det skall fungera koordinerat med andra 
statsandelar och statsunderstöd som beviljas 
de kommuner som berörs av en ändring i 
kommunindelningen, föreslås att i paragra-
fens 2 mom. föreskrivs om skyldighet för in-
rikesministeriet att höra de myndigheter som 
beslutar om beviljande av annat än i 1 mom. 
avsett statsunderstöd till nämnda kommuner. 
Således bör inrikesministeriet innan beslut 
fattas om stöd för investerings- och utveck-
lingsprojekt klarlägga hela den projektfinan-
siering som tillkommer de kommuner som 
berörs av en ändring i kommunindelningen. 

 
Beviljandet av stöd skulle hänföra sig till 

sådana ändringar i kommunindelningen i frå-
ga om vilka berörda kommuner enligt be-
stämmelserna i 4 § har den avgörande beslu-
tanderätten. Denna beslutanderätt använder 
kommunerna när de lägger fram i paragra-
fens 1 mom. avsedda gemensamma förslag 
eller ger i 2 mom. avsedda utlåtanden. Till 
beslutsfattandet gällande stöd för invester-
ings- och utvecklingsprojekt enligt prövning 
fogas ett tilläggselement som kräver andra 
myndigheters beslut. I den situationen skulle 
kommunernas vilja ha betydelse på det sätt 
som avses i 4 § endast om de bindande beslut 
gällande det stöd som avses i denna paragraf 
är känt då kommunerna fattar sina avgörande 
beslut. 

Avsikten är att i 3 mom. föreskriva om 

kommunernas möjlighet att säkerställa att om 
stöd för investerings- och utvecklingsprojekt, 
som utgör en förutsättning för ändring i 
kommunindelningen, inte godkänns, inte hel-
ler ändringen i kommunindelningen kan 
genomföras. 

Enligt 4 mom. beslutar inrikesministeriet 
om stödet samtidigt som det beslutar om änd-
ring i kommunindelningen.  Stödet betalas av 
inrikesministeriet. På det stöd för invester-
ings- och utvecklingsprojekt som avses i pa-
ragrafen tillämpas till övriga delar statsun-
derstödslagen (688/2001). 

Avsikten är att i 5 mom. föreskriva att stö-
det införs i försökssyfte och gäller endast en 
viss tid. Det kan beviljas med avseende på 
ändringar i kommunindelningen som träder i 
kraft tidigast den 1 januari 2003 och senast 
den 1 januari 2005. 

41 §. På grund av de ändringar som gjorts i 
kapitlets struktur av de orsaker som nämns i 
samband med den allmänna motiveringen 
samt på grund av de ändringar i paragraferna 
38-40 som motiveras ovan blir nuvarande 41 
§ obehövlig och kan upphävas.  
 
2.  Ikraftträdande 

Propositionen hänför sig inte till några and-
ra propositioner och de sammanslagningsun-
derstöd som anges i propositionen förutsätter 
inte några anslag i budgeten för 2002. För att 
försöket med investeringsstöd enligt de nya 
bestämmelserna skall kunna genomföras 
inom ramen för den avsedda tidtabellen bör 
bestämmelserna träda i kraft så snart som 
möjligt. På grund härav föreslås lagen träda i 
kraft den 1 januari 2002. 40 § skulle tilläm-
pas på endast ändringar i kommunindelning-
en som träder i kraft tidigast den 1 januari 
2003 och senast den 1 januari 2005. 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av kommunindelningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) 41 § samt 
ändras den finska språkdräkten i rubriken för 10 kap. samt 38-41 § som följer: 
 
 

10 kap. 

Sammanslagningsunderstöd 

38 § 

Kalkylerat sammanslagningsunderstöd 

Ändras kommunindelningen så att ändring-
en innebär att antalet kommuner minskar be-
talas det år då ändringen träder i kraft och 
under de följande fyra åren till de berörda 
kommuner som är verksamma efter ändring-
en ett sammanslagningsunderstöd som fast-
ställs på kalkylerade grunder. 

Beloppet av sammanslagningsunderstöd 
som betalas det år då ändringen i kommunin-
delningen träder i kraft beräknas utifrån in-
vånarantalen i de kommuner ändringen gäller 
som följer: 

 
Antal    Understöd 
kommuninvånare euro/invånare 
 
 — 2000  316 
2001—2500  299 
2501—3000  282 
3001—3500  265 
3501—4000  249 
4001—4500  232 
4501—5000  215 
5001—5500  198 
5501—6000  181 
6001—6500  164 
6501—7000  148 
 
 
I fråga om kommuner som har över 7 000 

invånare är den kalkylerade grunden 131 

euro per invånare. Om den största kommu-
nens invånarantal överstiger 10 000, beaktas 
i kalkylerna endast 10 000 invånare. Som 
kommunens invånarantal används vid beräk-
ningen invånarantalet enligt 18 § befolk-
ningsdatalagen (507/1993) vid ingången av 
året före det år då ändringen i kommunindel-
ningen träder i kraft. Under det första året ef-
ter året då ändringen i kommunindelningen 
träder i kraft är beloppet av sammanslag-
ningsunderstöd 80 %, under det andra året 60 
%, under det tredje året 40 % och under det 
fjärde året 20 % av beloppet under det år då 
ändringen i kommunindelningen träder i 
kraft. Understödsbeloppet är högst 6 727 517 
euro under hela den period för vilken stödet 
beviljas. 

 När flera kommuner får sammanslag-
ningsunderstöd fördelas understödet mellan 
kommunerna i förhållande till invånaranta-
len. 

Ministeriet betalar understödet årligen före 
utgången av juni.  

 
39 § 

Ersättande av minskning av statsandelar 

Om en i 38 § avsedd ändring i kommunin-
delningen minskar berörda kommuners stats-
andelar beviljas kommunerna på grund av 
minskningen under det år då ändringen i 
kommunindelningen träder i kraft och de 
därpå följande fyra åren ersättning för 
minskningen av statsandelarna. 

Beloppet av den ersättning som betalas för 
det år då ändringen i kommunindelningen 
träder i kraft beräknas genom att den allmän-
na statsandel, den på skatteinkomster basera-
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de utjämningen av statsandelen och de upp-
giftsbaserade statsandelar för driftskostnader 
som beviljats de berörda kommunerna året 
före det år ändringen träder i kraft jämförs 
med de motsvarande statsandelar som de 
kommuner som är verksamma i samma regi-
on efter det att ändringen i kommunindel-
ningen trätt i kraft erhållit det år då ändringen 
träder i kraft. Kalkylen görs av ministeriet ut-
ifrån uppgifter som lämnats av de berörda 
ministerier som avses i lagen om statsandelar 
till kommunerna (1147/1996). Under det för-
sta året efter året då ändringen i kommunin-
delningen träder i kraft är ersättningsbeloppet 
80 %, under det andra året 60 %, under det 
tredje året 40 % och under det fjärde året 20 
% av beloppet under det år då ändringen i 
kommunindelningen träder i kraft. 

 
När flera kommuner får ersättning fördelas 

ersättningen mellan kommunerna i förhållan-
de till invånarantalen. Som kommunens in-
vånarantal används invånarantalet enligt be-
folkningsdatalagen vid ingången av det år då 
ändringen i kommunindelningen träder i 
kraft. 

Ministeriet betalar ersättningarna i sam-
band med betalningen av sammanslagnings-
understödet. 
 

40 § 

Stöd för investerings- och utvecklingsprojekt 

Det ministerium som handlägger kommu-

nala ärenden kan, om kommunerna anser det 
vara nödvändigt med tanke på en ändring i 
kommunindelningen, för främjande av i 38 § 
avsedd ändring i kommunindelningen bevilja 
kommunerna stöd för investerings- och ut-
vecklingsprojekt gällande näringsväsendet, 
samhällsstrukturen, miljövården, utbildnings- 
och kulturväsendet samt social- och hälso-
vården. 

Om i kommunerna vid beredningen av en 
ändring i kommunindelningen sådana i 1 
mom. avsedda investerings- och utvecklings-
projekt är anhängiga, för vilka beviljas 
statsandel eller statsunderstöd enligt någon 
annan lag eller av anslag som i statsbudgeten 
anvisats för annat än i 1 mom. avsett ända-
mål, skall ministeriet före beviljandet av i 
denna paragraf avsett stöd höra den myndig-
het som beviljar statsandelen eller statsun-
derstödet.  

Om en kommun som berörs av en ändring i 
kommunindelningen har satt i 1 mom. avsett 
stöd som villkor för ändringen, kan ändring-
en i kommunindelningen göras bara om stöd 
beviljas. 

Ministeriet beslutar om utbetalning av stö-
det samtidigt som det beslutar om ändringen 
i kommunindelningen. 

Denna paragraf tillämpas på ändringar i 
kommunindelningen som träder i kraft vid 
ingången av 2003, 2004 eller 2005. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. 

————— 

Helsingfors den 28 december 2001 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Region- och kommunminister Martti Korhonen 


