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§ 12 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 12/27.02.2017
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.
------------§ 13 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 13/27.02.2017

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Runar Karlsson
och Susann Fagerström
Beslut:
Runar Karlsson och Susann Fagerström valdes protokolljusterare
------------§ 14 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 14/27.02.2017
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
------------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 15 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Förbundsstyrelsen § 15/27.02.2017
Bifogas Balansbok 2016, resultaträkning samt balansräkning för räkenskapsperioden
1.1 – 31.12.2016. Bokslutshandlingarna är uppgjorda av Nova Alandia Ab.
Verksamhetsperiodens resultat är 0, dock är det egentliga resultatet – 4 037,35 €
vilket balanserar mot fordringar och skulder i balansen på grund av att Ålands
kommunförbund inte har eget kapital eller överskott från tidigare år.
Budgeteringen av 2016 års verksamhet var i efterhand onödigt återhållsam.
På grund av bl.a. pensionskostnader och lönebikostnader som inte periodiserats
under årets lopp fanns inte möjlighet att i tid reagera på situationen, vilket gör att
bokföringsrutinerna bör tittas över.
Situationen med underskott i hanteringen belyser även de, välkända, brister som
finns i Ålands kommunförbunds grundavtal och förvaltningsstadga.
På grund av oklara framtidsutsikter för de åländska kommunerna i avseende på
pågående reformer har en revidering inte ännu inletts. Det bör vara möjligt för
Ålands kommunförbund att hålla ett litet eget kapital samt att rationalisera vissa av
förfaranden som pga Mariehamns stads utträde ur förbundet komplicerat
hanteringen och som försämrar förutsägbarheten i ekonomin.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen ger det preliminära bokslutet till medlemskommunernas
kännedom och behandlar bokslutet på nytt inom mars månad.

Beslut:
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 16 SAMRÅDSDELEGATIONENS MÖTE 1.3.2017
Förbundsstyrelsen § 16/16.12.2016
Ålands Landskapsregering har kallat till samråd med anledning av förslaget om ett
Ålandsavdrag i statsbeskattningen som lösning på hur SOTE-reformen påverkar
Åland samt med anledning av ett reviderat förslag till utjämning av kostnader i
anslutning till Kst & träningsundervisningen i det nya Landskapsandelssystem som
Lr har för avsikt att föreslå.
PM angående de föreslagna förändringarna, delgett Åkf 15.2, samt
förbundsdirektörens analys av förslaget som bilagor till detta ärende.
Ålands kommunförbund har, med anledning bl.a. av reaktionerna på den
pressinformation som hölls 27.1, valt att igen formellt lyfta förhållandet mellan
pågående och initierade reformer som rör de åländska kommunerna.
Ålands kommunförbund står värd för samrådsdelegationens möte 1.3.2017 kl 9 -11.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar förslagen till ändringar till Landskapsandelssystemet
samt eventuella övriga frågor som bör framföras i anslutning till
samrådsdelegationens möte 1.3.2017
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att framföra att den föreslagna ändringen av förslaget till
nytt landskapsandelssystem är onödigt komplicerat. Förbundsstyrelsen avser
framföra att Ålands landskapsregering bör garantera en landskapsandel om X % av
basbelopp för åldersgruppen 7-64 år och i övrigt överlåta på kommunerna att
fördela nettokostnaderna för socialvårdsområdet eller socialvårdsområdena.
-------------
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§ 17 BEHOV AV KOMMUNALT PROJEKT MED ANLEDNING AV EU:S
DATASKYDDSFÖRORDNING 1.3.2018
Förbundsstyrelsen § 17/27.02.2017

EU:s nya dataskyddsförordning höjer avsevärt kravnivån på alla som på ett eller annat sätt
hanterar personuppgifter och uppgifter som kan identifiera individer i datasystem. EU:s
dataskyddsförordning kommer att ställa krav på bl.a. registerföreståndare och innehåller
strikta bestämmelser om hur data skall kunna tillhandahållas och raderas med sanktioner
om bestämmelserna inte uppfylls.
För kommuner, där de flesta myndighetsuppgifter förutsätter något sätt att identifiera
individen, personuppgifter, fastighetsdatauppgifter osv. kommer de nya kraven att vara
omvälvande.
Vissa förberedelser har vidtagits men behoven av anpassningar i kommunerna är
omfattande och önskemål om en samordning från Ålands kommunförbund har framförts
bl.a. från kommundirektörerna.
Förbundsdirektörens förslag:
En förfrågan skickas ut till kommunerna med allmän information om kraven samt
förfrågan om intresse / vilja att delta i kostnader för en samordning.
Kommunerna bör senast 15.4 ge besked om preliminärt intresse.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 18 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 17/27.02.2017
Muntlig information om pågående ärenden.
Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom
Beslut:
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

