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FINANSMINISTERIET

5.12.2014

Den särskilda kommunindelningsutredningen inom metropolomrädet

Framställning tili fullmäktige i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Sibbo och
Vanda om ändring av kommunmdelningen
Beredningen av utredningcn

Finansministeriet beslutade den 9 december 2013 med stöd av 15 § i
kommunstrukturiagen att läta genomföra en särskild kommunindelningsutredning mellan
städema Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo och Vanda samt kommunema Kyrkslätt,
Sibbo, Tusby och Vichtis.

Ministeriet tillsatte vicehäradshövding Mikko Pukkinen, politices doktor Cay Sevön och
arkitekt Matti Vatilo tili kommunindelningsutredare. Utredningsarbetet inleddes den 16
december 2013 och upphörde den 30 november 2014.

Utredningen har utförts i enlighet med 16 § i kommunstrukturlagen. Utredama har
producerat information tili underlag för utvärdering av förutsättningama att siä samman
de ovan nämnda kommunema eller delar av dem tili en eller flera kommuner. De i
förhandsutredningen föreslagna altemativa utredningsomrädena för kommunindelningen
har tagits i beaktande i utredningen. Partiella sammanslagningar har ocksä utretts.
l utredningen har man även i enlighet med 4 e § 3 mom. i kommunstrukturlagen bedömt
förhällandet mellan en kommunsammanslagning och behovet av en metropolförvaltnmg

särskilt utifrän en enhetlig samhällsstruktur, kollektivtrafiken och den sociala
bostadsproduktionen.
Utredningsarbetet indelades i tvä skeden. l inledningsskedet skisserade man upp
verksamhetsmiljön och nuläget fiBr de 9 kommunema i metropolomrädet och skapade en
vision om framtidens kommunstruktur. l detta arbete utnyttjades bäde tidigare
utredningar och sädana parallella utredningar som kommunema själva inlett. De

preliminära riktlinjema publicerades den 3 juni 2014, varefter arbetet fortsattes i syfte att
skapa en ny kommun som omfattar Esbo, Helsingfors, Grankulla, Sibbo och Vanda.
Möjligheten att ansluta södra delen av Tusby tili metropolstaden granskades ocksä.
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Mälet har värit att arbeta i interaktion med kommunema i omrädet, Under utredningens
gäng har det ordnats sammanlagt 48 kommuntillställningar och 43 olika
arbetsgruppsmöten, utöver vilka man dessutom hafit informella möten med olika
samarbetsgrupper. Samarbetet med kommunema har bl.a. skett inom

uppföljningsgruppen, personalarbetsgruppen, kommundirektörsmötena, nätverket för
tjänsteinnehavare, ekonomigruppen och gmppen för ICT-förändringsstöd. Esbo och
Sibbo har deltagit helt och fullt endast i de tvä förstnämnda gruppemas arbete. Vid
dryfitandet av framtiden har utredama dessutom haft stöd av en frän kommunema
fristäende visionsgmpp med toppexperter inom olika branscher.
Slutrapporten är indelad i tre delar. Den forsta delen innehäller en omfattande
genomgäng av nuläget och utvecklingsutsiktema för de nio kommunema i
utredningsomrädet. Den andra delen innehäller motiveringama tili riktlinjema. Där
projiceras de ovan nämnda strategiska mälsättningama mot kommunstrukturen med hjälp
av tolv kriterier i frägefonn. l den tredje delen utformas en bild av den nya kommunen,
metropolstaden.

Slutrapporten kompletteras av kommunindelningsutredamas framställning tili ett i 8 § i
kommunstrukturlagen avsett sammanslagningsavtal. Utredama kan efter fullmäktiges
beslut vid behov göra en framställning tili ministeriet om en kommunal folkomröstning i
enlighet med 16 § i kommunstrukturlagen.
Förutsättningarna för ändring av kommunindelningen
Mälet med utvecklandet av kommunindelningen är enligt 2 § i kommunstrukturlagen en
kommunstruktur som är Uvsb-aftig och regionalt enhetlig och har en fungerande
samhällsstruktur, och som stärker förutsättningama för kommuninvänamas självstyrelse.
Mälet är ocksä att en kommun ska bestä av ett pendlingsomräde eller en annan
funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar och pä personella resurser
grundade förutsättningar att svara för ordnandet och finansieringen av servicen for
kommuninvänama och för en tillräcklig egen serviceproduktion.
Kommunindelningen kan enligt 4 § i kommunstmkturlagen ändras om ändringen främjar
de i 2 § avsedda mälsättningama fär utvecklandet av kommunindelningen och förbättrar
l) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och
produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmäga i övrigt,
2) servicen eller levnadsforhällandena for invänarna i omrädet,
3) verksamhetsmöjlighetema för näringama i omrädet, eller
4) samhällsstrukturens funktionsduglighet i omrädet.
Kommunindelningsutredarnasframställning
Kommunindelningsutredarna föreslär att fullmäktige i Esbo, Helsingfors, Grankulla,
Sibbo och Vanda antar det bifogade sammanslagningsavtal som upprättats i enlighet med
8 § i kommunstrukturlagen. Antagandet av avtalet innebär att de berörda kommunema
upplöses den 31 december 2016 och släs samman tili en ny kommun som inleder sin
verksamhet den l januari 2017.
Skapandet av en ny kommun som inkluderar Esbo, Helsingfors, Grankulla, Sibbo och
Vanda uppfyller alla i 4 § i kommunstrukturlagen angivna fÖrutsättningar. Kravet om
regional enhetlighet som avses i lagens 2 § uppfylls ocksä. Dessa fem kommuner räcker
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tili för att skapa det i lagen avsedda pendlingsomrädet eller en annars funktionellt
enhetlig helhet. Den sammanslagna kommunen skulle ha bättre ekonomiska och
funktionella förutsättningar an enskilda kommuner att svara för ordnandet och
produceringen av service även i framtiden.
Syftet med sammanslagningen är att skapa en ny, livskraftig, regionalt enhetlig, socialt
hällbar och samhällsstrukturellt välfungerande kommun som stöder metropolomrädets
övergripande intresse, och som med hjälp av koncentrerade resurser klarar av att säkra
invänamas välfardstjänster, och där mvänama tack väre kraftigt självstyre har möjlighet
att päverka även det egna boendeomrädets närservice och stadsmiljön.
Kommunstyrelsen ska enligt 7 § i kommunindelningslagen bereda kommuninvänama
och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om
förslaget tili sammanslagningsframställning. Anmärkningama ska framställas inom 30

dagar frän det att möjligheten att framställa anmärkningar har kungjorts pä det sätt som
kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Kommunstyrelsen avger ett
utlätande om anmärkningama och lägger fram förslaget om sammanslagning av
kommunema för fullmäktige.

Uppföljningsgruppen för den särskilda kommunindelningsutredningen förutsatte i sitt
möte den 30 oktober 2014 att kommunindelningsutredama ger kommunema en
rekommendation om tidpunktema för hörande och fullmäktigebehandlingen.
Kommunindelningsutredama rekommenderar att hörandena inleds den 16 december
2014 i samtliga berörda kommuner.
Kommunindelningsutredama rekommenderar att sammanslagmngsframställningen
behandlas av kommunfullmäktige enligt foljande tidsschema: Esbo 23.2.2015,
Helsingfors 25.2.2015, Grankulla 16.3.2015, Sibbo 9.3.2015 ochVanda 2.3.2015. De
rekommenderade tidema baserar sig pä fullmäktiges tidtabeller i respektive kommun.

Helsingfors den 5 december 2014

Kommunindelningsutredama
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Ikko Pukkinen Cay Sevön /Matti Vatilo

Bilagor: Särskild kommunindelningsutredning för metropolomrädets 9 kommuner, slutrapport
Sammanslagningsavtal enligt 8 § i kommunstrukturlagen

