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Jämvikten i den kommunala ekonomin har rubbats
De sammanlagda boksluten för de åländska kommunerna för år 2018
resulterade i ett underskott om ca 0,4 me. Senaste gång som
kommunernas bokslut visade underskott var år 2005.
Ålands kommunförbund uttrycker oro över att balansen i den kommunala
ekonomin har rubbats.
Under flera år har avdragen i inkomstbeskattningen utökats genom
beslut fattade av staten eller landskapet. Kompensationerna till
kommunerna för ingrepp i beskattningsrätten har varit otillräckliga, vilket
2018 års bokslut tydligt visar.
Balansen mellan uppgifter och kostnader
De åländska kommunernas uppgifter har under de senaste åren inte
anpassats till de nedskärningar som gjorts genom skatteavdrag och
minskade landskapsandelar.
Ålands Lagting har under detta år antagit ett antal lagar som kommer att
utöka kommunernas uppgiftshelhet och medföra nya kostnader för
kommunerna.
Konjunkturläget
På grund av de osäkra och delvis svaga framtidsutsikterna finns nu en risk
för en tilltagande obalans i den offentliga ekonomin.
På grund av de redan beslutade utökningarna av lagstadgade uppgifter
såsom socialvårdslagspaketet och den nya barnomsorgs- och
grundskolelagen som är under behandling kommer kommunernas
kostnader för serviceproduktionen med stor sannolikhet att öka under
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de närmaste åren.
Budgetläget
Skatteintäkterna har under början av 2019 utvecklats i en klart svagare
takt än normalt vilket innebär att kommunerna inför 2020 sannolikt
kommer att vara tvungna att göra ytterligare nedskärningar i den
ordinarie verksamheten.
I enskilda kommuner kommer budgetläget inför 2020 att bli kritiskt i och
med att effekterna av den svaga skatteutvecklingen samverkar med
minskade landskapsandelar.
Reformtryck och reformkostnader
Under de kommande åren skall flera omfattande strukturreformer enligt
lag genomföras.
Ålands kommunförbund bedömer att reformerna initialt kommer att
innebära ökade snarare än minskade kostnader.
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