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Beslutades att teckna avtal med Henricson Ab gällande konsultstöd till 
kommunerna för att inleda förhandlingar om utarbetandet av det lagstad-
gade samgångavtalet. 
 
Bakgrund 
Konstaterades att sedan hösten 2015, då landskapsregeringen i sitt rege-
ringsprogram fastställde att kommunstrukturen måste förändras, har en 
kommunsammanslagningsprocess pågått på Åland. 
 
En kommunsammanslagningsprocessen brukar uppdelas i 6 faser: 
 

1. Sondering 
2. Förundersökning 
3. Utredning 
4. Beslut 
5. Beredning 
6. Verkställighet 

 
I januari år 2018 gjordes en upphandling gällande kommunindelningsut-
redare (fas 3). Upphandlingen avslutades den 6 februari 2018 och två ra-
mavtalsleverantörer antogs och rangordnades för uppdraget som kommu-
nindelningsutredare. I det upphandlade uppdraget ingick att konsulterna 
skulle göra en utredning avseende kommunindelning samt utarbeta ett 
förslag för sammanslagningsavtalet för respektive samarbetsområde. I 
enlighet med tilldelningsbeslutet riktade landskapsregeringen den 12 
april 2018 en avropsförfrågan till Henricson Ab och Henricson Ab tog 
emot uppdraget. Slutrapporterna för utredningarna blev klara den 12 feb-
ruari 2019. Således är hela det upphandlade projektet klart förutom att 
ännu ett allmänt informationsmöte ska arrangeras i samarbetsområdet 
Skärgården. 
 
Den 1 maj 2019 trädde landskapslagen (28:2019) om en reform av kom-
munstrukturen på Åland (senare reformlagen) i kraft. Lagen innebär att 
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kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund, Vårdö, Eckerö, Hammar-
land, Jomala, Lemland, Lumparland, Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar 
och Sottunga indelas i tre samarbetsområden inom vilka kommunerna 
ska gå samman senast 1 januari 2022. 
 
Samgångsavtalet ska enligt 8 § 1 mom. i reformlagen förhandlas och be-
redas av kommunerna så att fullmäktige i alla kommuner inom de 
lagstadgade samarbetsområden kan godkänna samgångsavtalet. Vid god-
kännande har kommunerna enligt lagens motiv ingen valfrihet bortom det 
som är lagstadgat (21/2017–2018, s. 31). Detta betyder att Åland senast 
den 1 januari 2022 består av fyra kommuner och kommunerna måste 
fatta ett beslut om detta.  
 
Kommunindelningsprocessen är med andra ord för tillfället i fas 4. Avta-
let som nu tecknas med Henricson Ab är således ett eget särskilt delpro-
jekt i det fleråriga kommunsammanslagningsprocessen och ett helt fri-
stående projekt från de kommunindelningsutredningar som upphandlades 
år 2018. 
   
Motivering 
De berörda kommunerna ansvarar för att uppfylla lagens krav. Eftersom 
kommunernas lagstadgade uppgift är omfattande och lagens tidtabell inte 
tillåter några förseningar är det med tanke på kommuninvånarnas rättssä-
kerhet viktigt att kommunerna inleder förhandlingarna om ett samgångs-
avtal så snabbt som möjligt. 
 
Av dessa orsaker och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kom-
munerna att verkställa ändringen i kommunindelningen beställer Ålands 
landskapsregering förhandlingsstöd från Henricson Ab för kommunernas 
inledande förhandlingar. 
 
Beställningen görs som en direktupphandling med stöd av 5 § 1 punkten i 
Ålands landskapsregerings beslut (2018:16) om ändring av 5 § Ålands 
landskapsregerings beslut om vissa upphandlingar. Enligt bestämmelsen 
kan upphandling, med undantag av vad som i övrigt föreskrivs i Ålands 
landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar, göras 
som direktupphandling hos en viss leverantör om värdet av upphand-
lingen beräknas vara av ringa värde, dock ej högre än 50.000 euro exklu-
sive mervärdeskatt. Totalkostnaden för projektavtalet med Henricson Ab 
är maximalt 40 137,50 euro exklusive mervärdeskatt.  
   
Budgetmoment 
Kostnaden belastar budgetmoment 21010, projekt 6222. 
 
Tillämpade lagrum 
5 § 1 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2018:16) om ändring 
av 5 § Ålands landskapsregerings beslut om vissa upphandlingar 
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PROJEKTAVTAL: Konsultstöd till kommunerna för att inleda 

förhandlingar om utarbetandet av det lagstadgade samgångsavtalet 
 

Beställare: 
Ålands landskapsregering 
Regeringskansliet 
PB 1060 
AX-22111 MARIEHAMN 
ÅLAND, Finland 
FO-nummer: 0145076-7 
 
Beställarens kontaktperson: 
Raine Katajamäki 
Rättssakkunnig 
Enheten för rättsliga och internationella frågor 
raine.katajamaki@regeringen.ax 
+358 18 25459 

Leverantör 
Henricson Ab 
Neoviusgatan 29 
06100 Borgå 
Marcus Henricson 
marcus@henricson.fi 
+358 50 696 11 
 
Ansvariga konsulter: 
Siv Sandberg 
Jan-Erik Enestam 
Marcus Henricson 
 

 

1 Uppdragsbeskrivning 
1.1 Bakgrund 
Kommunsammanslagningsprocessen brukar indelas i 6 faser: 

1. Sondering 

2. Förundersökning 

3. Utredning 

4. Beslut 

5. Beredning 

6. Verkställighet 

I januari år 2018 gjordes en upphandling gällande kommunindelningsutredare (fas 3). Upphandlingen 

avslutades den 6 februari 2018 och två ramavtalsleverantörer antogs och rangordnades för uppdraget 

som kommunindelningsutredare. I det upphandlade uppdraget ingick att konsulterna skulle göra en 

utredning avseende kommunindelning samt utarbeta ett förslag för sammanslagningsavtalet för 

respektive samarbetsområde. I enlighet med tilldelningsbeslutet riktade landskapsregeringen den 12 

april 2018 en avropsförfrågan till Henricson Ab avseende kommunindelningsutredningar och 

Henricson Ab tog emot uppdraget. Slutrapporterna för utredningarna blev klara den 12 februari 2019 

då landskapsregeringen antecknade kommunindelningsutredningarna till kännedom. Således är det 

upphandlade projektet klart förutom att ännu ett allmänt informationsmöte ska arrangeras i 

samarbetsområdet Skärgården. Detta avtal är således ett fristående projekt från de upphandlade 

kommunindelningsutredningarna. 
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Den 1 maj 2019 trädde landskapslagen (28:2019) om en reform av kommunstrukturen på Åland 

(senare reformlagen) i kraft. Lagen innebär att kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund, Vårdö, 

Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 

indelas i tre samarbetsområden inom vilka kommunerna ska gå samman senast 1 januari 2022. 

Reformlagens 2 kapitel handlar om det praktiska genomförandet av kommunsammanslagningarna och 

enligt 7 § i reformlagen ska kommunerna inom varje samarbetsområde, i samarbete med företrädare 

för kommunernas personal, utarbeta ett samgångsavtal där de är överens om 

1) Hur samgången ska ske, 

2) Tidpunkten för samgången (den 1 januari 2020, 1 januari 2021 eller 1 januari 2022), 

3) Namnet på den nya kommunen, 

4) Principerna för ordnandet av den nya kommunens förvaltning, 

5) antalet ledamöter och ersättare i samgångsstyrelsen och fördelningen av platser mellan de 

kommuner som går samman samt mellan de olika grupper som är företrädda i fullmäktige i de 

kommuner som berörs, 

6) samgångsstyrelsens behörighet, 

7) samgångsstyrelsens samarbete med myndigheterna i de kommuner som går samman innan 

landskapsregeringens beslut om ändring av kommunindelningen, 

8) hur den nya kommunens fullmäktige ska bildas i enlighet med bestämmelserna i 15 § och 

antalet fullmäktigeledamöter i enlighet med bestämmelserna i 38 § kommunallagen för 

landskapet Åland, 

9) principerna för samordning av servicesystemen och ordnandet av närservicen i de kommuner 

som går samman, 

10) ställningen i den nya kommunen för kommundirektörerna i de kommuner som går samman, 

11) de allmänna principerna för skötseln av ekonomin i den nya kommunen samt 

12) hur invånarnas möjligheter att påverka och delta samt närdemokratin ska förverkligas i den 

nya kommunen. 

Samgångsavtalet ska enligt 8 § 1 mom. i reformlagen förhandlas och beredas av kommunerna så att 

fullmäktige i alla kommuner inom de lagstadgade samarbetsområden kan godkänna samgångsavtalet. 

Vid godkännande har kommunerna enligt lagens motiv ingen valfrihet bortom det som är lagstadgat 

(21/2017–2018, s. 31). Detta betyder att senast den 1 januari 2022 består Åland av fyra kommuner 

och kommunerna måste fatta ett beslut om detta. Kommunindelningsprocessen är med andra ord för 

tillfället i fas 4. 

1.2 Syfte och projektmål 
Genom detta avtal vill landskapsregeringen bistå kommunerna att komma igång med det lagstadgade 

arbetet avseende godkännande av samgångsavtal. Projektmålet är göra det möjligt för de berörda 

kommunernas fullmäktige att behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i december 2019. 

1.3 Uppdraget och dess omfattning 
De berörda kommunerna ansvarar för att uppfylla lagens krav. Eftersom kommunernas lagstadgade 
uppgift är omfattande och lagens tidtabell inte tillåter några förseningar är det med tanke på 
kommuninvånarnas rättssäkerhet viktigt att kommunerna inleder förhandlingarna om ett 
samgångsavtal så snabbt som möjligt. Enligt 9 § 2 - 3 mom. i reformlagen ska landskapsregeringen före 
utgången av juni månad året före det år då ändringen ska träda i kraft fastställa ändringen i 
kommunindelningen i enlighet med det samgångsavtal som kommunerna inom ett lagstadgat 
samarbetsområde godkänt. 
 



 

 

Av dessa orsaker och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunerna att verkställa 
ändringen i kommunindelningen beställer Ålands landskapsregering förhandlingsstöd från Henricson 
Ab för kommunernas inledande förhandlingar så att sakkunniga inom den kommunala förvaltningen 
Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson arbetar med processen enligt den nedanstående 
projektplanen, som kan med båda parternas skriftliga samtycke justeras under arbetets gång: 
 
Tabell 1: Projektplan och kostnaderna 

A) Insatser per samarbetsområde 

Ungefärlig tidpunkt 
 

Arbetsskede Uppskattad arbetsinsats per 
samarbetsområde 

Juni 2019 
 

Koordinerade möten (inklusive 
förberedelser och efterarbete) 

2,0 konsultdagar 

Juni - augusti 2019 
 

Beredningsstöd till kommunerna för att 
utse förhandlare och inleda preliminära 
förhandlingar 

1,5 konsultdagar 

Juni - oktober 2019 
 

Sakkunnigstöd till kommunerna 
tjänsteinnehavare för att preliminärt gå 
igenom och börja samordna 
styrdokument, taxor, arkiv, personal- och 
lönefrågor etc. 

4,0 konsultdagar 

Juni - oktober  
 

Sakkunnigstöd till kommunerna i 
förhandlingarna om och behandlingen av 
ett första utkast till samgångsavtal 

3,0 konsultdagar 

Insatser per samarbetsområde juni - december 2019 x 3 
samarbetsområden 
 

10,5 konsultdagar 
X 3 = 31,5 konsultdagar 

B) Gemensamma insatser 

Juni - november 2019 Sakkunnigstöd till LR och 
gemensamma möten mm. 

2,0 konsultdagar 

Juni - oktober 2019 Mediakontakter, medverkan i 
offentliga debatter och möten, 
höranden mm. 

4,0 konsultdagar 

Gemensamma insatser juni - november 2019 6 konsultdagar 

C) Resekostnader 

Uppskattad resekostnad 23 resdagar x 400 € + moms. 9 200 € 

Sammanfattning 

Konsultdagar sammanlagt juni - november 2019: 31,5 + 6 37,5 konsultdagar 

Timmar sammanlagt 37,5 dagar x 7,5 h/dag 281,25 timmar 

Arvode 281,25 h x 110 €/h + moms 30 937,50 € + moms 

Uppskattade resekostnaderna 9 200 € + moms 

Arvode + resekostnad juni - november 2019 40 137,50 

 
 
Det ovanstående förhandlingsstödet är inte lagstadgad utan ska fungera som ett frivilligt processtöd 

till kommunerna. Leverantören åtar sig att tillhandahålla tjänster i enlighet med detta avtal under 

avtalsperioden. Leverantören skall följa de krav som ställs i lagstiftningen samt de uppställda kraven i 

detta avtal.  

1.4 Underlag 
Enligt 5 § 1 mom. i reformlagen ska de kommunindelningsutredningar som landskapsregeringen har 

beslutat att ska genomföras innan reformlagen har trätt i kraft tas i beaktande. 



 

 

1.5 Språk 
Tjänster, fakturor, utbildning och dokumentation och övrig kommunikation som omfattas av detta 

avtal ska vara på svenska. 

1.6 Uppgiftslämnande vid avtalets upphörande 
Leverantören och konsulterna förbinder sig att vid avtalets upphörande lämna samtliga uppgifter som 

har betydelse för beställaren. 

2 Priser och mervärdeskatt 
2.1 Priser och ersättningar 
Priserna enligt avtalet är fasta under hela avtalstiden och retroaktiva prishöjningar godkänns inte. 

Beräkningsgrunden för arvodet är 110 € / timme exklusive mervärdeskatt. 

Beställaren ersätter leverantörens (Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson) arvodes- 

och resekostnader om maximalt 110 € exklusive mervärdeskatt per arbetat timme samt 

resekostnader som debiteras senast den sista november 2019. Landskapsregeringen erlägger dock 

inte mer än 40 137,50 euro inklusive resekostnader men exklusive mervärdeskatt till leverantören 

för tjänsterna. 

Beställaren betalar inte några tillägg utöver de i detta avtal angivna och överenskomna priserna och 

ersättningarna (Tabell 1). Konsulterna har inte heller rätt att ta ut någon faktureringsavgift. 

2.2 Mervärdeskatt 
I priset ingår inte mervärdeskatt. Konsulterna debiterar mervärdeskatt enligt gällande lag. 

Utländska leverantörer som inte är registrerade i det finländska FO-registret bör bifoga ett 

källskattekort som erhålls från Ålands skattebyrå. Åland har en särställning inom EU och betraktas som 

tredje land i skattehänseende. Åland hör inte till EU:s mervärdesskatte- eller punktskatteområde. 

Däremot hör Åland tillsammans med övriga Finland till EU:s tullunion. Ålands särställning utanför EU:s 

skatteområde innebär att en skattegräns uppstår mellan Åland och EU. Detta innebär i praktiken att 

varutrafiken befrias från avsändarområdets skatter och därefter uppbärs destinationsområdets skatter 

och avgifter. 

2.3 Betalningsvillkor 
Löpande arbete faktureras månatligen med 14 dagars betalningstid räknat från fakturans ankomstdag. 

En förutsättning för att fakturan ska kunna betalas är att fakturan är korrekt. 

Varken fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma. 

Fakturan bör uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i medvärdeskattelagen (209 e §, FFS 

1501/1993). 

Alla fakturor ska vara försedda med adressen och flödesreferensen. I första hand ska e-faktura 

användas. 

Flödesreferens: 
Regeringskansli allmänna byrån 
 
E-faktura adress:  

E-fakturaadress: FI8720323800001432 



 

 

Operatör: Nordea 

Förmedlarens kod: NDEAFIHH 

PDF-faktura: 

PDF-fakturor sänds till adressen: faktura@regeringen.ax. 

PDF-fakturan bifogas som bilaga i e-mailet. Innehåller PDF-fakturan bilagor ska dessa ingå i PDF-filen 

och inte sändas som separata filer. Om flera PDF-fakturor ska sändas, ska ett e-mail per PDF-faktura 

sändas. 

Pappersfakturor: 

Ålands landskapsregering 
Regeringskansliet 
Raine Katajamäki 
 
PB 2050 
AX-22111 Mariehamn 
ÅLAND 

 

2.4 Dröjsmålskostnader 
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (FFS 633/1982). Eventuell räntefaktura 

ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp samt datum (fr.o.m./t.o.m.), för vilken 

periodräntan beräknas. Om fakturan är ofullständig eller felaktig så får dröjsmålsräntan inte debiteras.  

2.5 Reklamationsrätt 
Betalning av faktura innebär inte att beställaren avstått från rätten att påtala fel eller brister i tjänstens 
utförande. 
 

3 Avtalshandlingar, överlåtelse och underleverantörer 
3.1 Avtalets längd och uppsägning 
Avtalet ska gälla från och med att båda parter har undertecknat detta avtal till och med den 31 oktober 

2019. 

Bägge parter äger rätt att under avtalstiden säga upp avtalet. Uppsägningen ska vara skriftlig och en 

månads uppsägningstid gäller. 

Bägge parter har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om beslutet att ingå detta avtal 

upphävs av domstol. Konsulterna har i så fall ingen rätt att erhålla någon ersättning med anledning av 

att avtalet upphör att gälla. 

3.2 Ändringar 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av bägge avtalsparter. 

3.3 Leverantörens avtal med underleverantörer 
Leverantören svarar för underleverantörers arbete i alla led som för sitt eget. Leverantören har rätt att 

byta ut eller lägga till underleverantörer under avtalsperioden för utförande av sitt uppdrag. 

Underleverantörer som leverantören behöver anlita för utförande av sitt uppdrag ska skriftligen 

godkännas av beställaren. Vid underlåtenhet att inhämta sådan medgivande föreligger rätt till vite 

samt hävning. 
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Leverantören ska kontrollera att underleverantörer fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, till 

exempel avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Beställaren 

förbehåller sig rätten att ta del av leverantörsavtal med eventuella underleverantörer. 

4 Försäkring, sekretess och vite 
4.1 Försäkringar 
Leverantören ska teckna och under avtalstiden ha en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som 

står i relation till verksamhetens omfattning. 

Leverantören ska på beställarens begäran lämna bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns. Saknas 

föreskriven försäkring är detta att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott och utgör skäl för hävning. 

4.2 Säkerhet och sekretess 
Leverantören förbinder sig att inte till någon enskild eller juridisk person röja uppgifter som 

konsulterna tar del av i samband med uppdraget, vare sig det sker muntligen, genom att en handling 

lämnas ut eller på annat sätt. Leverantören förbinder sig även att inte nyttja sådan uppgift utan särskilt, 

skriftligt, tillstånd från beställaren.  Leverantören ansvarar för att dess personal har erforderlig 

information gällande sekretessregler. Vidare förbinder sig leverantören att informera eventuella 

underleverantörer om tystnadsplikten. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget har upphört. 

Leverantören svarar för att underleverantörerna följer dessa sekretessbestämmelser. 

4.3 Vite 
Beställaren har rätt att innehålla betalning bland annat på grundval av kostnader för ny motsvarande 

tjänst på grund av fel eller försening i tjänsten samt kontraktsenligt förseningsvite eller något annat 

avtalsvite, säkerhet under tjänstens produktionstid och säkerhet för garantitiden samt de räntor som 

samlats för förskott i försenings- och hävningssituation. 

Beställaren har rätt att få förseningsvite om tjänsten fördröjs av skäl som beror på tjänsteleverantören. 

Beställaren har rätt till förseningsvite utan att behöva påvisa att han har lidit skada på grund av 

tjänsteleverantörens dröjsmål. Förseningsvitet en (1) procent av det mervärdesskattefria värdet på 

den försenade tjänsten för varje påbörjad period om sju (7) dagar som tjänsteleverantören överskrider 

den överenskomna fristen. Förseningsvite får tas ut för högst tio (10) veckor. 

5 Hävning och tvistelösning 
5.1 Fel 
Leverantören ska åtgärda fel i leveransen på egen bekostnad. 

5.2. Hävning 
Beställaren har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om leverantören: 

• väsentligt misskött uppdraget och inte utan dröjsmål eller skriftlig anmodan (varning) vidtagit 
rättelse 

• i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte utan dröjsmål eller skriftlig anmodan 
vidtagit rättelse 

• kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för 
sitt åtagande 

• inte fullgör eller på annat sätt missköter redovisning och betalning av skatter och avgifter 

• utan medgivande från beställaren överlåter avtalet på annan 



 

 

• utan medgivande från beställaren anlitar underleverantör 

• saknar föreskriven försäkring 

Om påtagliga brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom rimlig 

tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för såväl skadestånd som hävning av avtal. Om 

leverantören missköter uppdraget har beställaren rätt att låta avhjälpa felet eller bristen på 

leverantörens risk och bekostnad eller begära sådant prisavdrag som motsvarar felet eller bristen. 

Hävning ska ske skriftligen. Beställaren äger rätt att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i 

samband med hävning. 

Leverantören är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del av uppdraget och skälig kostnad för 

avveckling på den del av uppdraget som inte blivit utförd. 

5.3 Tvistelösning 
Tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas av parterna gemensamt. Kan inte parterna 

enas ska tvist istället avgöras i allmän domstol, enligt på Åland tillämpad lagstiftning vid Ålands 

tingsrätt. 

Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under 

åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 

6 Underskrift 
Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten. 

För beställaren:   För leverantören: 

Datum: _________________   Datum: _________________ 

 

________________________________  _________________________________ 

Minister Nina Fellman   Verkställande direktör Marcus Henricson 
Ålands landskapsregering   Henricson Ab 
 

________________________________ 

Rättssakkunnige Raine Katajamäki 
Ålands landskapsregering 
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