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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 1/19.01.2018
Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 §
Förslag:
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter
beslutfört.
------------§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 2/19.01.2018

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Christian Dreyer
och Susann Fagerström

Beslut:
Beslut
Till protokolljusterare valdes Runar Karlsson och Susann Fagerström.
------------§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNIN
FÖREDRAGNING
RAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 3/19.01.2018
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Beslut
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.
------------Signaturer
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Protokolljusterare
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§ 4 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS
LANDSKAPSREGERINGS KOMMUNSTRUKTURFÖRSLAG
KOMMUNSTRUKTURFÖRSLAG
Förbundsstyrelsen § 4/08.09.2017

Förbundsdirektörens PM som bilaga, avsett som diskussionsunderlag.
Sammanställning över kommunstrukturförslagen som avgavs under 2017 som bilaga.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till nivån på Ålands kommunförbunds bevakning av Ålands
Landskapsregerings kommunstrukturförslag.

Beslut:
Beslut
Förbundsstyrelsen omfattade förslaget med ändringar.
---
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§ 5 BUDGETJÄMFÖRELSE 2017
2017
Förbundsstyrelsen § 5/19.01.2018
Bifogas budgetjämförelse och likviditetskalkyl för 2017.
Inga bokslutsbokningar är ännu gjorda och resultatet kommer att minska jämfört med vad
budgetjämförelsen visar, men allt tyder ändå på att 2017 resulterar i ett litet överskott och
därmed vissa återbäringar av kommunandelarna.
Bokslut och verksamhetsberättelse behandlas enligt grundavtalet av förbundsstyrelsen
senast inom mars månad.
Förbundsdirektörens förslag:
förslag:
Budgetjämförelsen tecknas till kännedom
Beslut:
Enligt förslag.

----
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§ 6 FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM BARNSKYDDSJOUR
Förbundsstyrelsen § 59/03.11.2018
Som en direkt följd av ändringen till Lag om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:1) som
skedde genom ÅFS 74/2017 bör avtalet om barnskyddsjour som gällt sedan 2010 förlängas.
Avtalet förlängdes senast inför år 2016, enligt den information om kommunernas socialtjänst som
då fanns tillgänglig förlängdes avtalet att gälla till och med 31.12.2017.
http://www.kommunforbundet.ax/article_detail.con?cat=16&iPage=56&iLan=1&m=138&iArticle=
738
Enligt den tidtabell för ikraftträdandet av kommunernas socialtjänst som är resultat av ÅFS 74/2017
bör avtalet förlängas att gälla till och med 31.12.2019
Det har uttalats ett visst behov av revideringar av detaljer i avtalet, dock är det inte ändamålsenligt
att revidera avtalstexten i detta skede med hänsyn till att samarbetet till väsentliga delar ändå
fungerar i praktiken och med hänsyn till att det är ytterst viktigt att avtalet förblir i kraft då det är
ett villkor för att kommunerna skall uppfylla barnskyddslagens krav.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen meddelar kommunerna som är parter i avtalet att Ålands
kommunförbund avser att förlänga nuvarande avtal att gälla till och med utgången av 2019.
Varje kommun bör i behörigt organ behandla förlängningen och meddela Ålands
kommunförbund beslutet senast 31.12.2017
Beslut:
Beslut
Enligt förslag.
-------------

Förbundsstyrelsen § 6/19.01.2018
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen konstaterar att samtliga berörda kommuner har meddelat samtycke till
att avtalet förlängs, vilket meddelas avtalskommunerna samt Mariehamns stad.
Beslut:
Enligt förslag.
---
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§ 7 FÖRÄNDRADE VÄRDERINGSPRINCIPER
VÄRDERINGSPRINCIPER FÖR FASTIGHETSSKATTEN
Förbundsstyrelsen § 7/19.01.2018
Ålands kommunförbund uppmärksammades i oktober 2017 på att skattemyndigheten
kontaktat markägare med ett brev som var rubricerat ”Korrigering av uppgifter rörande
fastighetsbeskattning”.
Förbundsdirektören undersökte frågan och fick besked om att det handlade om en
registergenomgång och att man i samband med denna uppmärksammat att vissa
fastigheter värderats på ett sätt som avviker ifrån vad som framkommer av
skattemyndighetens värderingsgrunder för fastighetsbeskattningen.
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48219/beskattningsvar
de_pa_fastighet_vid_fast4/
Skattebyrån var inte villiga att informera kommunerna om ändringen i detta skede, och
den muntliga informationen antydde att effekterna av ändringen var ”ringa” och ingen
annan information fanns att tillgå som skulle ha motsagt detta besked.
Förbundsdirektören skickade 7.11.2017 ut ett informationsmail(bilaga1) utgående ifrån de
knapphändiga uppgifter som fanns att tillgå.
Ändringen tycktes handla om att mark som tidigare värderats som impediment numera
värderades som byggnadsmark utgående ifrån minst minimivärdet som angetts till 0,75
e/m2 i hela landet.
7.12.2017 framkom ytterligare uppgifter kring proportionerna av förändringen i ett fall i
Sottunga där summan av fastighetsskatt för en större skärgårdsfastighet hade ökat med
100 gånger beloppet för föregående år.
Som följd av denna information skickades 7.12.2017 ett mail till skattedirektören med en
formell begäran om mera information samt proportionerna av ändringen (bilaga2)
Ärendet nådde offentligheten i mitten av december, vilket ledde till beskyllningar bl.a. mot
Ålands kommunförbunds för att förbundet på något sätt skulle ha missat förändringen och
misskött sin intressebevakning.
Förbundsdirektören har träffat skattedirektören för Ålands Skattebyrå 18.12.2017 för att få
mera information om fenomenet. Ännu finns ingen fullständig beräkning eller
Signaturer
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sammanställning över de ekonomiska effekterna av det som Skattemyndigheten anser att
är en regelbunden genomgång av fastighetsskatteregistret.
Förbundsdirektören har framfört att det finns behov av att sammanställa de förväntade
effekterna av ”registergenomgången” för att utröna hur kommunernas beräknade
fastighetsvärden, på basen av vilka fastighetsskatteintäkter beräknas och budgeteras,
påverkas.
Skattedirektören informerade 18.12 om att det ännu till och med 29.12 fanns möjlighet att
justera inkomstskattesatser, och förbundsdirektören skickade samma dag(bilaga3) ut
informationen till medlemskommunerna. Sottunga kommun valde att fatta ett nytt beslut
om den allmänna fastighetsskattesatsen som i det nya beslutet sattes till 0 % jämför med
0,70% i det föregående beslutet från november månad.
Ålands Landskapsregering har sedermera meddelat att man avser att ändra
Fastighetsskattelagen för Landskapet Åland, som i huvudsak hänvisar till rikets
fastighetsskattelag, för att minska effekterna av ändringen.
Exakt hur Lr avser att gå tillväga är ännu oklart.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tecknas informationen till kännedom som dokumentation över vilka
åtgärder som vidtagits.
Förbundsstyrelsen besluter att ordna ett informations- och diskussionstillfälle kring
fastighetsbeskattningen på Åland under v.6. Skatteförvaltningen och Ålands
Landskapsregering har preliminärt bekräftat medverkan. Tillställningen hålls kvällstid, och
inbjudan skickas till kommunerna inom kort.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att förbundsstyrelsen konstaterar att förbundsdirektören
vidtagit de åtgärder som stått i hans makt att bevaka ärendet.
----
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§ 8 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 8/19.01.2018
Uppdatering av aktuell situation för
-

Kommunstrukturutredningen
Budgetläget 2018 i kommunerna - allmänna kommentarer
GDPR(Dataskyddsförordning)
Arbetsgrupp för kompensation av avdrag i beskattningen
Samråd 12.1.2018
Socialvårdslag arbetsgrupp
Nationellt inkomstregister KATRE
RP 134/2017 KATRE
Kallelse rundabordssamtal om biogas 9.2
Referensgrupp fysisk strukturplanering
Finansieringen av Medis och nya landskapsandelssystemet

Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom

Beslut:
Beslut
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

