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Ansökning om balanseringsutredningsunderstöd för kommunernas ekonomi 

Kommunstrukturlagen och den tillhörande lagen om ändring av språklagen trädde i kraft den 1 
juli 2013. Kommunstrukturlagen innehåller bestämmelser om kommunernas utredningsskyl-
dighet i anslutning till kommunreformen, utredningsgrunderna, bestämmandet av utrednings-
området samt det ekonomiska stödet för kommunsammanslagningar.  

Som ett led i förändringsstödet inom kommunreformen erbjuds kommunerna som fattat ett 
sammanslagningsbeslut stöd för kostnader som orsakats av balanseringsutredningar. Stödet 
gäller sammanslagningssituationer där det i kommungruppen som fattat ett sammanslag-
ningsbeslut ingår en eller flera krisdrabbade eller krishotade kommuner (kriterierna i 4 f § i 
kommunstrukturlagen). Understöd beviljas skilt för varje sammanslagning, men enskilda 
kommuner kan administrera ansökningen, användningen och rapporteringen på sammanslag-
ningskommunernas vägnar. Villkoret för bidraget är att kommunerna förbinder sig till att 
genomföra en utredning i enlighet med ansökningen.   

Understöd beviljas i samband med den nya kommunens första budget för kostnader som för-
anleds av ekonomiska balanseringsutredningar före sammanslagningen. Understödet påverkar 
inte kommunens rätt till ekonomiska stöd i enlighet med Kommunstrukturlagen (41 § och 42 § 
i kommunstrukturlagen). Utredningen ska inkludera åtgärder med vilka den nya kommunens 
ekonomi i princip fås i balans. Avsikten är att förbättra den nya kommunens ekonomiska förut-
sättningar då verksamheten inleds.  

Stöd ansöks skilt för åren 2014, 2015 och 2016 hos finansministeriets kommun- och regionför-
valtningsavdelning, som bedömer stödbehovet skilt för vart fall. Stödet riktas preliminärt till 
kommuner som utfört sammanslagningsutredningarna och gjort sammanslagningsframställ-
ningar under den lagstadgade utredningstiden. Stöd kan vid behov även beviljas vid samman-
slagningssituationer där framställningarna om kommunsammanslagningar fattas först efter 
detta. Uppfyllandet av ekonomikriterierna utvärderas utifrån följande bokslutsuppgifter: sam-
manslagning som träder i kraft vid ingången av 2015: (boksluten från 2010-2012), samman-
slagning som träder i kraft vid ingången av 2016: (boksluten från 2011-2013), sammanslagning 
som träder i kraft vid ingången av 2017: (boksluten från 2012-2014).  

Understöd kan beviljas för anlitande av konsulter eller andra utomstående utredare för bered-
ningen och planeringen av balanseringsutredningar, eller för motsvarande arbete som utförs 
av kommunerna själva. Kommunernas tjänsteinnehavarberedning kan även understödas till 
den del som det går att motivera att beredningen berör beredningen av balanseringsutred-
ningen. Utredningskostnaderna dimensioneras så att finansministeriet understöder varje ut-
redning högst med ett belopp som motsvarar tio (10) dagsverken (högst 10 000 euro per ut-
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redning). Kostnaderna för mera omfattande utredningar betalas av kommunerna själva till den 
överskridande delen.  

Stödbeloppet kan vara högst 70 % av de godtagbara momsfria kostnaderna för balanserings-
utredningen. Som stödansökarens egenfinansieringsandel kan räknas kommunens kostnader 
för personarbete, exkl. lönebikostnaderna. På understödet tillämpas det som föreskrivs i 
statsunderstödslagen (688/2001). Statsunderstöden får enligt 6 § i statsunderstödslagen inte 
täcka det fulla beloppet för verksamheten eller projekten som är föremål för statsunderstödet.  

Ansökningstiden för utredningsunderstöd för 2014 löper ut den 15 juli 2014, varefter under-
stödsbeloppen bereds under augusti 2014. 

Efter att utredningsarbetet blivit färdigt ska den nya kommunens balanseringsutredning och 
ekonomiplan tillställas finansministeriet senast den 31 december 2014. Samtidigt krävs en 
specificering och verifiering av de verkliga kostnaderna antingen med kvitton eller med bok-
slutsutdrag. Finansministeriet bereder utifrån dessa ett betalningsbeslut, varefter under-
stödsmottagaren debiterar finansministeriet det belopp som beviljats i betalningsbeslutet.   

Understöd söks med ansökningsblanketten som bifogats brevet, och som även finns på FM:s 
webbplats http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/index.jsp. Finansmini-
steriet ber att ansökningsblanketterna, inklusive bilagor, lämnas in via adressen valtiovarain-
ministerio@vm.fi.  

Frågor om ansökningarna besvarar vid finansministeriet av konsultative tjänstemannen Vesa 
Lappalainen, tfn 02955 30389 och konsultative tjänstemannen Ville-Veikko Ahonen, tfn 02955 
30066, e-post: förnamn.efternamn@vm.fi.  
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För kännedom:  Finlands kommunförbund 
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