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§ 9 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 9/26.03.2019
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. Konstaterades att ledamot Christian Dreyer deltar i mötet via Skype.
------------§ 10 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 10 /26.03.2019

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Gun Holmström
och Dorita Lindholm

Beslut:
Beslut
Gun Holmström och Dorita Lindholm valdes till protokolljusterare.
------------§ 11 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNIN
FÖREDRAGNING
DRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 11/26.03.2019
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Beslut
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.
------------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 12 REVIDERING AV OFFENTLIGHETSLAGEN
OFFENTLIGHETSLAGEN
Förbundsstyrelsen § 5/15.2.2019
Ålands landskapsregering begär utlåtande med anledning av betänkande kring revidering av den
åländska offentlighetslagen. Betänkandet som bilaga
Nuvarande offentlighetslag som skall tillämpas i kommunernas verksamhet är LL om allmänna
handlingars offentlighet (ÅFS 72/1977) är till stor del föråldrad, vilket är ett problem för
kommunerna inte minst när det gäller hanteringen av anbud och upphandlingar under EU:s
tröskelvärden, där lagen tillämpas vad gäller offentligheten för inlämnade anbud.
2015 konstaterade HFD (2015:165) att Saltviks kommun inte hade rätt att, i förhållande till de som
lämnat in anbud i en upphandling, hemlighålla detaljer i inlämnade anbud. Detta med hänsyn till
att offentlighetslagens skrivningar inte ansågs skydda informationen, och i förvaltningslagens
mening var anbudsgivarna parter och hade med stöd av denna skrivning rätt att ta del av
handlingarna.
Följdverkningarna är att detaljer angående konkurrenternas enhetspriser och andra aspekter som
inom näringslivet definitivt skulle anses vara affärshemligheter utan hinder kan begäras ut av
kommunen, vilket på ett allmänt plan kan antas ha en skadlig inverkan på konkurrensläget.
Det finns även behov av att klarlägga offentligheten i sammanhang där kommunen i första hand är
arbetsgivare och i andra hand offentlig myndighet. Nuvarande skrivningar är otillräckliga t.ex. i
situationer där anställda eller tidigare anställda kommunicerar med kommunen i form av skrivelser
och andra inlagor, ofta som följd av konflikter osv.
Grundantagandet om att ärendegången i en kommun som huvudregel är offentlig kan i vissa
avseende stå i strid med behovet att hemlighålla detaljer om en enskild anställds omständigheter
osv.
Utlåtanden skall vara tillhanda senast 15.3.2019
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen remitterar till förbundsdirektören att sammanställa ett utlåtande, som
behandlas vid nästa möte eller genom elektroniskt beslutsfattande senast 15.3
Beslut:
Enligt förslag

---
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Förbundsstyrelsen § 12/26.03.2019
Tiden för att avge utlåtanden har förlängts till och med 18.4.2019
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen framför ovanstående synpunkter, samt påpekar att i synnerhet
kommunens roll som arbetsgivare tydligare måste analyseras speciellt för anställda i
arbetsavtalsförhållande. Även sambandet mellan offentligheten i handlingar och
kommunernas skyldighet att arkivera material måste utredas tydligare än vad som
framkommer av betänkandet.
En annan fråga som bör aktualiseras är offentligheten i t.ex. kommunala bolag ett
färskt utslag från HFD (2018:164) där rikets offentlighetslag uttolkats. Eftersom
Ålands kommunallag på flera punkter är otydligare än rikets vad gäller innebörden av
begreppet kommun bör frågan belysas också utgående ifrån vad en kommun är
enligt landskapslagstiftningen och hur offentligheten i kommunala bolag skall
hanteras.
Ytterligare meddelas att Ålands kommunförbund står till förfogande för deltagande i
det vidare beredningsarbetet som bör göras för att en ny offentlighetslagstiftning
skall kunna beredas så att lagen beaktar såväl landskapet som kommunernas behov
av tydliga regler kring offentligheten för handlingar.
Beslut:
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 13 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Förbundsstyrelsen § 6/15.02.2019
Enligt grundavtalet för Ålands kommunförbund 32 § ska förbundsstyrelsen före utgången
av mars överlämna bokslutet till förbundsstämman.
Preliminärt resultat för 2018 enligt bokningsläget i januari har skickats ut per e-post
19.1.2019
Nova Alandia, som anlitas för bokföringen, har meddelat att man under v.7 kan slutföra
bokslutsbokningarna för 2018 och avsikten är att vid mötet 15.2 kunna ta ställning till
slutliga kommunandelar så att informationen kan tillställas medlemskommunerna i god tid
innan deras bokslut skall upprättas.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till det preliminära bokslutet som presenteras senast på
mötet, och återremitterar förslaget till förbundsdirektören för vidare åtgärder.
Beslut:
Bordläggs till nästa möte eftersom slutliga siffror inte erhållits
--Förbundsstyrelsen § 13/26.03.2019
Bifogas förslag till Balansbok. Även verksamhetsåret 2018 präglades av pågående
reformer.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar det bifogade förslaget till Balansbok inklusive bokslut och
verksamhetsberättelse för 2018 och undertecknar bokslutet och tillställer det revisorerna
för granskning.

Beslut:
Förbundsstyrelsen omfattade enhälligt förslaget till inklusive bokslut och
verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnade detta till revisorerna för
granskning.
----

Signaturer

Protokolljusterare
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Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 14 YTTRANDE MED ANLEDNING
ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL LAG
LAG OM KOMPENSATIONER TILL
KOMMUNERNERNA 2019 SAMT
SAMT FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LL OM LANDSKAPSANDELAR
LANDSKAPSANDELAR
Förbundsstyrelsen § 14/26.03.2019
Bifogas förslag till yttrande. Lagförslagen har varit föremål för samråd 15.3, och de
synpunkter som framförs i yttrandet har även framförts vid samrådet.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till yttrande och tillställer detta Ålands
Landskapsregering såsom Ålands kommunförbunds yttrande.
Beslut:
Enligt förslag.
---

Signaturer
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Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 15 SEMINARIUM OM KOMMUNER
KOMMUNERN
NERNAS FRAMTID
Förbundsstyrelsen § 15/26.03.2019
Från kommunernas håll har påtalats behovet av att anordna ett diskussionstillfälle
angående kommunernas framtid där kommunerna själv skulle äga agendan.
Under innevarande mandatperiod har Ålands Landskapsregering visat ett påtagligt stort
intresse för kommunerna i allmänhet och kommunstrukturen i synnerhet, vilket t.ex. har
tagit sig uttryck i olika möten för allmänheten där Lr och ansvariga ministrars uppfattning
helt dominerar agendan för mötena. Landskapsregeringen har t.ex. kallat till
informationsmöten under v.10 och v.11 där man än en gång kommer att berätta för
kommunerna vad Lr anser att borde hända framöver.
Arbetssättet, där ansvarig minister inom Ålands Landskapsregering tycker sig har rätten att
deklarera vad kommunerna skall göra och inte göra har redan skapat en felaktig bild av
kommunernas verksamhetsförutsättningar i offentligheten, och i ivern att driva
förändringar riktas ofta kritik mot kommunernas agerande, kritik som i många fall inte är
berättigad eller som utgår ifrån de förslag osv. som är föremål för behandling men som
ännu inte binder kommunerna.
Ett seminarium eller ett diskussionstillfälle borde hållas under våren eller under
försommaren, för att målsättningarna, dvs. att återföra diskussionerna till en realistisk nivå
och arbeta i riktning mot en mera nyanserad diskussion kring kommunernas roll, inte minst
inför höstens kommunalval.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar behov och former av en tillställning med ovanstående
målsättningar.
Beslut:
Återremitteras till förbundsdirektören för vidare beredning.
Tillställningen ordnas preliminärt i september.
---
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§ 16 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 16/26.03.2019

Lägesrapporter
Å-Kapa
Kanta
Samfundsbeskattningen
Protokoll från samråd 15.3
Utvecklingen av skatteintäkterna under 2019
Nytt grundavtal för Ålands kommunförbund.
Nästa förbundsstyrelsemöte fredag 26.4 kl 13
Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom

Beslut:
Beslut
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

