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§ 39 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 39 2.9.2016
Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 §
Förslag:
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter
beslutfört
Beslut:
Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter
beslutfört.
------------§ 40 PROTOKOLLJUSTERING
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 40 2.9.2016
Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Roger Slotte och Gun
Holmström
Beslut:
Roger Slotte och Gun Holmström valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdag 6.9.2016
kl 14 vid förbundskansliet.
------------§ 41 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
FÖRBUNDSSTYRELSEN 41 3 2.9.2016
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Förslag:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
-------------
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§ 42 Preliminär budget för Ålands kommunförbund för år 2017
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 42 2.9.2016
I enlighet med Ålands kommunförbunds grundavtal § 26 skall kommunförbundet senast 15.9
tillställa medlemskommunerna en preliminär budget för följande kalenderår.
Det allmänna läget inför 2017
Historiskt många förändringsprocesser som påverkar kommunsektorn och den offentliga sektorn
som helhet pågår just nu. Förändringsbehovet kan i stor utsträckning härledas till underskottet
inom den offentliga ekonomi, i riket som helhet med även i Landskapet Åland.
Samtidigt präglas den offentliga sektorn också av en reformträngsel, där förändringsprocesser
pågår parallellt och den ena förändringen inte hinner verkställas innan följande, omfattande,
förändringsprocess inleds. Detta leder till ”reformkrockar” och följdverkningar som inte kunnat
eller hunnit förutses eftersom effekterna av reformerna inte utretts tillräckligt. En annan trend är
att stora reformbeslut inom offentlig sektor fattas mer eller mindre i blindo. Processerna inleds
med principbeslut eller med dekret och först därefter inleds arbetet med att försöka utreda
följderna av de redan kungjorda förslagen.
Som främsta exempel kan man lyfta fram den, ännu olösta, situationen där de Åländska
kommunernas beskattningsrätt riskerar att urholkas på grund av den landskapsreform som
riksregeringen har beslutat om och de effekter som denna reform kommer att ha för
skattesystemet i riket.
En lokal variant är bristen på koordinering mellan lagstiftningen som styr kommunernas
socialtjänst(ÅFS 2016:2) och den pågående reformen av Landskapsandelssystemet. Reformen av
Landskapsandelssystemet är avsedd att träda i kraft 2018, liksom del 2 av Kst-lagpaketet, som
dock skall verkställas först från och med 1.1.2019, om kommunerna inte senast 30.09.2017 har
fått Landskapsregeringens godkännande för en kommunal version av kommunernas socialtjänst.
Kommunerna har bara en kort tid på sig att komma fram med en lösning på hur Kst-lagen skall
verkställas, men än så länge är det oklart hur de ekonomiska förutsättningarna för de samordnade
funktionerna kommer att vara. Detta eftersom det ingenstans, än så länge, framgår hur
Landskapet avser att finansiera den kommunala versionen av kommunernas socialtjänst som lagen
ändå ger utrymme för.
Ett fenomen som uppstått som en följd av fokuseringen på aviserade reformer är att man förhåller
sig till aviserade reformer såsom de redan skulle vara verklighet.
Detta märks bl.a. i anslutning till processerna som ytterst skall leda fram till kommunernas
socialtjänst i någon form, och i anslutning till den kommunstrukturutredning som är aviserad.
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Reformträngseln, med parallella och bristfälligt koordinerade, samtidiga, processer innebär i
förlängningen risker för servicen till invånarna.
Även de ekonomiska inbesparingar som någonstans är det yttersta syftet med alla förändringar
riskerar att gå om intet som följd av reformkostnader och instabilitet inom organisationerna.
Förväntade och planerade händelser under år 2017
Förbundets grundavtal och förvaltningsstadga bör revideras under 2017. Ålands kommunförbunds
existens regleras i Kommunallag för Landskapet Åland (1997:73) och grundavtal och
förvaltningsstadaga bör revideras pga de många förändringar som skett sedan 1997.
I samband med den aviserade revideringen av Kommunallagen (som enligt uppgifter från Ålr
kommer att presenteras i februari 2017) kan Ålands kommunförbunds status komma att påverkas,
och av den anledningen bör förslag om ändring av grundavtalet inte framläggas innan konkret
information om kommunallagens ändringar finns att tillgå.
I anslutning till ändringen av grundavtalet bör möjligheterna för Ålands kommunförbund att stå
värd för olika former av samarbeten utökas.
Verksamhetens omfattning kommer under nästa år att påverkas av försöket att nå en kommunal
lösning för den obligatoriska samordningen av Individ- och familjeomsorgen enligt Kst LL(ÅFS
2016:2)
Anslaget som beviljats är högst 67 000 €, en mindre del förbrukas under innevarande år. Eftersom
Ålands Landskapsregering finansierar funktionen påverkas budgetens omslutning men
kommunernas betalningsandelar påverkas inte.
Avtalet med Jomala kommun om köp av tjänster för avtalschef fortlöper och torde innebära
kostnader om ca 73 000 € för år 2017. Avtalsförhandlingar med huvudavtalsorganisationerna bör
slutföras under nästa år, vilket kommer att medföra kostnader för tryckning av avtalsböcker och
intäkter från försäljningen av dessa.
Förbundets hyresavtal med Alandiabolagen för lokalerna på Ålandsvägen 26 löper ut 31.10.2017
och bör sägas upp i god, dock allra senast 31.5.2017.
Förbundet bör under året söka nya lokaler, lämpligen i någon medlemskommun och i anslutning
till annan kommunal verksamhet. Bytet av lokaler påverkar budgeten i begränsad omfattning
under 2017 eftersom det bör upptas medel för flyttkostnader, samtidigt som de ersättande
lokalerna sannolikt medför en betydande kostnadsinbesparing.
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Beräknade utgifter / intäkter
Nettoutgifterna för budgetförslaget beräknas inte avvika i någon betydande omfattning från 2016
års budgetförslag. Lokalkostnaderna bör minska något, liksom kostnaderna för externa
köptjänster med anledning av de ändringar som skett från och med 1.1.2016.
Målsättningen är att kunna presentera ett förslag till budgetramar på mötet, viss information
fattas dock ännu vilket gör att det ännu inte är meningsfull att skicka ut förslaget till sifferbudget.
Bifogas budgetjämförelse för 2016, torde vara fullt uppdaterad per 30.6.2016
Åkf
När det gäller Ålands kommunförbunds egentliga verksamhet så förväntas omfattningen ligga på
samma nivå som år 2016 med beaktande av avtalsenliga lönejusteringar.
KAD
Kostnaderna för tryckningen av avtalsböcker osv utreds. I övrigt kostnader enligt avtal med
beaktande av indexjusteringar. Oförändrad volym i stort, dock bör de kommande
avtalsförhandlingarnas effekt på arvoden osv. noteras.
Kursverksamhet
Kursverksamheten som planerades inför år 2016 har visat sig vara svår att hinna verkställa och
förbereda i den omfattning som var målsättningen under hösten 2015.
Kurs för förtroendevalda hölls under mars månad, och avsikten är att bjuda ut ett uppföljande
kurstillfälle ännu under höst 2016. För nästa år bör behovet utvärderas men det är osannolikt att
omfattningen skulle kunna bli mera än 2 eller högst 3 kurstillfällen enligt
självfinansieringsprincipen.
Extern uthyrning av lokaler
Totalt 1 av 5 kontorsrum uthyrda per augusti 2016. Trots förhållandevis många förfrågningar om
lokalerna har inga nya kontrakt ingåtts, och bl.a. överläggningar med Landskapets fastighetsverk
har inte lett till resultat.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen remitterar till förbundsdirektören att färdigställa budgetförslaget, som sedan
skickas ut per e-post till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen bekräftar sedan att förslaget kan
omfattas genom att svara på e-post (Per Capsulam-förfarande)
Beslut:
Enligt förslag.
--Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

N.N

N.N

__________________

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 5 /2.9.2016
kl 13.00 – 14.35
3

§ 43 Samordning av kommunernas socialtjänst
Förbundsstyrelsen § 16, 19.02.2016
Landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst(KstLL) har stadfästs och publicerats i
ÅFS(ÅFS 2/2016)
I enlighet med lagens § 3 ges kommunerna fram till och med 30.09.2017 att komma fram med ett
arrangemang som uppfyller lagens syften.
Syftena är enligt KstLL § 2 är likvärdig service, effektiv resursanvändning, samlad kompetens, ökad
specialisering inom personalen, en större integritet, stärkt anonymitet och ett gott rättsskydd.
Förbundsdirektören har i samband med kommundirektörsmöte i januari initierat en mera
ingående diskussion kring hur kommunerna skall agera på den möjlighet som nu finns att
organisera socialvården på ett sätt som uppfyller lagens syften men som i övrigt skulle
överensstämma med kommunernas syn på hur de delar av socialvården som berörs skall
organiseras. Kommundirektörerna träffas nästa gång 7.3 och tanken är att då försöka komma
fram till hur frågan skall drivas vidare.
Frågan är komplex, och fokuseringen i diskussionen bör vara att komma överens om hur
diskussionerna förs vidare, slå fast målsättningar, definiera hur frågorna skall förankras i
kommunerna och vilka målsättningar som är rimliga rent tidsmässigt.
Enligt beslut från Landskapsregeringen ÅLR2015/9201 daterat 17.12.2015 kommer
landskapsregeringen att förutsätta att alla Åländska kommuner inkluderas i en lösning om denna
skall kunna accepteras.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen accepterar det initiativ som tagits till att driva processen kring ett kommunalt
verkställande av KST vidare.
Förbundsstyrelsen besluter att lägga fram ett förslag till Ålands kommunförbund vårstämma om
att Ålands kommunförbund skulle fungera som koordinerande instans för en samordning av de
sociala uppgiftsområden som enligt KstLL skall samordnas. Motiveringen till samordningen är
Kommunförbundets allmänna skyldighet att fungera som samarbetsorgan för kommunerna enligt
97 § 3.punkten KommunalL. Mariehamns stads roll i sammanhanget bör utredas vidare.
Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet till förbundsdirektören för vidare beredning.
Beslut
Enligt förslag
----
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FÖRBUNDSSTYRELSEN § 16

17.3.2016

Kommundirektörerna sammankom 7.3 i Finström och diskussionen finns sammanfattad i
huvuddrag bilaga
Närvarande kommundirektörer informerade om de initiativ som är under behandling på Norra
Åland, mellan Mariehamn, Jomala och Lemland samt mellan Brändö och Kumlinge kommuner.
Samtliga närvarande kommuner accepterar preliminärt det förslag till förfarande och tidtabell som
framlades vid mötet.
Preliminär tidsplan vidare
29.4

Förbundsstämma
Ålands
Kommunförbund

Bekräftelse, förankring, information

Maj

Förbundsstyrelse Åkf

Ansökan om projektmedel för implementering av Kst-lagen enligt lagen § 5

Augusti

Ålands
Landskapsregering

Eventuell respons på ansökan om finansiering

September

Ålands
kommunförbund /
kommuner

Anställning av koordinator / projektperson

Oktobernovember

Ålands
kommunförbund /
kommuner

Lägesbedömning av "kst-helheten", uppföljningsbeslut, bearbetning av
samarbetsavtal, grundavtal, övriga nödvändiga handlingar

Mars 2017

Samtliga berörda

Sammanställning av KST-helheten med ansvars- och uppgiftshelheter samt
förslag till grunder i form av samarbetsavtal, grundavtal, eventuella övriga
statuter

April-maj
2017

Ålands
Landskapsregering

Formell framställning från berörda kommuner, sammanställd och framförd
av Åkf (medlemskommuner) och Mariehamns stad med syftet att få ett
bindande beslut i enlighet med Kst-lagen § 3

Maj 2017-

Samtliga berörda

ALTERNATIV 1; Ytterligare beredning, överföring av personal, övertagande av
personal

Maj 2017

Samtliga berörda

ALTERNATIV 2; Förberedelse för att KST-lag fas 2 träder i kraft, fokus på
Ålands Omsorgsförbund som huvudman,

Vissa oklarheter kvarstå alltjämt kring såväl uppgiftshelheten som tillvägagångssätt.
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Förbundsdirektören har 8.3. träffat Mariehamns stads socialdirektör som preliminärt är positivt
inställd till såväl initiativet till samordning som till tidtabellen för det vidare arbetet.
För att få bästa möjliga formella förankring för projektet bör förbundsstyrelsen inför vårstämman
föreslå att förbundet, i enlighet med KommunalL 97 § 3.punkt ges rollen som koordinerande
instans för det vidare arbetet med att uppfylla Kst-lagen.
Förbundet bör även, med stöd av Kst-lagen § 5, anhålla om medel för an projektledare vars
resurser ställs till kommunernas förfogande.
Förbundsstyrelsens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att Ålands kommunförbund i enlighet med
Kommunallagen för Landskapet Åland (1997:73) 97 § 3.punkt åtar sig att samordna kommunernas
förslag till samarbetsområden inom individ- och familjeomsorgen.
Förbundsstyrelsen bör understryka vikten av att samtliga kommuner står bakom initiativet,
eftersom det från Landskapsregeringens sida kommer att förutsättas att samtliga kommuner ingår
i den lösning som presenteras.
Enligt preliminära planer kommer Ålands kommunförbund och Mariehamns stad gemensamt att
inför landskapsregeringen presentera det slutresultat som enligt målsättningen skall finnas senast
i maj 2017
Beslut:
Enligt förslag.
--Förbundsstämman § 9, 29.4.2016
Beslut:
Förbundsstämman omfattade enhälligt förbundsstyrelsens förslag.
--FÖRBUNDSSTYRELSEN §24/ 18.5.2016
Kopia av presentation från stämman 29.4 som bilaga
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen konstaterar att förbundsstämman omfattat förslaget om att Ålands
kommunförbund samordnar kommunernas förslag till samarbetsområden.
Förbundsstyrelsen anhåller hos Ålands Landskapsregering om medel, 67 000 €, enligt 5 § Lag om
kommunernas socialtjänst (ÅFS 2016/2) för att anställa en projektledare under ett års tid från och
med senast september 2016 alternativt upphandla motsvarande tjänster eller att ingå avtal med
medlemskommun eller annan kommun om att köpa in den kompetens som behövs.
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Anhållan grundar sig på medianlönen för socialsekreterare / chefer i landskapet och beaktar full
arbetserfarenhet och full semester. Beräkning som bilaga.
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att verkställa ansökan samt att, om medel
beviljas, inleda rekrytering i första hand. Målsättningen bör, på grund av den pressade tidtabellen,
vara att den person som anställs eller anlitas skall kunna inleda arbetet i början av september.
Beslut:
Enligt förslag.
--FÖRBUNDSSTYRELSEN § 43 2.9.2016
Ålands Landskapsregering beviljade ÅLR 2016/3720/96 S2 i projektanslag 67 000 € för till Ålands
kommunförbund enlig anhållan.
Förbundsdirektören anställde 12.8 Paulina Eklund, tjänstledig socialchef i Finströms kommun, som
projektanställd utredare 41% av heltid under tiden 1.9 – 31.12.2016.
Ålands Landskapsregering beviljade 16.8 ansökan om utbetalning till den av beviljat belopp för
denna funktion för tiden 1.9 – 31.12.2016 enligt ansökan om utbetalning av medel. Ansökan gällde
10 500 vilket är den beräknade kostnaden till och med 31.12.2016.
Ansökan skedde utgående ifrån den grundplan, bilaga, som tillställts förbundsstyrelsen i början på
juli och som även finns som bilaga till detta ärende.
Eklunds uppdrag kommer att vara att ta fram ett förslag till en servicestruktur utgående ifrån de
funktioner som skall samordnas. Denna servicestruktur skall sedan tjäna som verktyg för att
komma vidare med uppgiften att få till stånd samarbetsområden.
Avancemangstakten varierar mycket mellan kommunerna, de flesta kommuner torde ha någon
form av avsiktsförklaring när det gäller inriktningen på samarbeten, men det finns även några
kommuner vars läge närmare måste utredas.
Bindande beslut om samarbetsavtal eller dylikt har ännu inte fattats i någon av kommunerna.
Möjligheterna att komma fram till lösningar påverkas av den osäkerhet som förslaget till nytt
landskapsandelssystem medför, och de förväntningar om kommande större strukturförändringar
som Landskapsregeringens igångsatta kommunstrukturutredning väcker.
Avsikten är att förhållandet mellan de pågående reformerna skall kunna klargöras under hösten,
frågan har väckts i samrådsdelegationen för kommunala frågor som sammankommer 7.9.2016.
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Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar de åtgärder som förbundsdirektören sedan senaste
förbundsstyrelsemöte har vidtagit hittills för att slutföra uppdraget.
Förbundsstyrelsen omfattar den bifogade grundplanen för uppdraget.
Planen revideras nästa gång under slutet av oktober månad, och då bör läget i alla kommuner
presenteras, samt konturerna för kommande samarbetsområden bör kunna skönjas.
Förbundsstyrelsen remitterar till förbundsdirektören att driva ärendet vidare med syfte att i
samband med förbundets höststämma presentera nästa steg i processen, vilket bör vara att
närmare definiera förhållandet mellan de tilltänkta samordnade enheterna, primärkommunerna
och övriga kontaktytor såsom t.ex. ÅHS, Ålands polismyndighet osv för att uppnå den funktion
med syfte på lika behandling osv. som lagen stadgar.
En principiell enighet om när bindande beslut från kommunerna måste vara fattade bör också
uppnås senast i samband med höststämman som skall hållas senast 30.11.2016
Beslut:
Enligt förslag.
---
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§ 44 MÖTE MED KOMMUNALA SAMRÅDSDELEGATIONEN 7 SEPTEMBER
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 6 2.9.2016
Bifogas utskickad kallelse.
Initiativen till de ärenden som finns upptagna på föredragningslistan är långt förbundsstyrelsens
beslut från 18 maj 2016. Ytterligare har frågor som anknyter till förhållandet mellan Landskapslag
om kommunalt samordnad Socialtjänst(ÅFS 2016:2) och förslaget till nytt Landskapsandelssystem
ställts till Landskapsregeringen. Frågorna framgår av den grundplan som finns som bilaga till § 43.
Ytterligare har frågor angående den redan tidigt i vintras aviserade inbesparingen på
landskapsandelarna om 1,5 me eller ca 4 % jämfört med 2016 års nivå ställts.
Av kallelsen framgår att Ålands Landskapsregering avser att informera om huvuddragen i
inbesparingen.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till förbundets hållning i de frågor som finns upptagna på
föredragningslistan för samrådsdelegationens möte 7.9 samt tar ställning till om ytterligare
ärenden borde väckas inför detta eller följande möte.
Förslag av Andres Johansson att Ålands kommunförbunds hållning bör vara att eventuella
nedskärningar i landskapsandelssystemet skall fördelas någorlunda proportionellt i förhållande till
alla kommuner t.ex. så att minskningar av basbelopp prioriteras framom andra åtgärder som kan
slå förhållandevis mera mot vissa kommuner.
Förslag av ordförande att Ålands kommunförbund begär anvisningar av Ålands Landskapsregering
hur aviserade nedskärningar skall verkställas i förhållande till lagstadgade uppgifter som
kommunerna ålagts att producera.
Beslut:
Förbundsstyrelsen omfattade enhälligt förslagen.
--

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

N.N

N.N

__________________

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 5 /2.9.2016
kl 13.00 – 14.35
3

§ 45 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL LANDSKAPSLAGAR OM PRODUKTSÄKERHET,
ELSÄKERHET OCH HISSÄKERHET M.M.
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 7 2.9.2016
Ålands Landskapsregering har skickat följande lagförslag på remiss till Ålands kommunförbund

Förslag till Landskapslag om marknadskontrollen av vissa produkter
Förslag till Landskapslag om tillämpning i Ålands av rikets elsäkerhetslag
Förslag till Landskapslag om tillämpning i Åland av rikets hissäkerhetslag
Remisstiden löper till och med 26.9.2016. Generellt har lagförslagen små effekter för kommunerna
och kommuninvånarna jämfört med nuvarande lagstiftning.
Förbundsdirektören har 4.8 skickat ut lagförslagen till kommunerna för inhämtande av synpunkter
pga. Lagförslagens tekniska karaktär. Tid för att inkomma med utlåtanden gavs inom augusti.
Hittills har byggnadsinspektören i Lemland, Johan Willstedt, inkommit med synpunkter.
Förbundsdirektörens förslag:
Ålands kommunförbund omfattar det yttranden som inlämnats från medlemskommunerna och
sammanställer dessa i form av ett utlåtande.
Beslut:
Enligt förslag.
---
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§ 46 YTTRANDE MED ANLEDNING AV UPPDATERAD BARNSKYDDSLAGSTIFTNING
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 46 2.9.2016

Ålands Landskapsregering har tillställt Ålands kommunförbund ett Lagförslag till reviderad
barnskyddslagstiftning. Lagförslaget ankom i elektronisk form 30.8 och per post 31.8.
Målsättningen tycks vara att lagförslaget skall kunna behandlas i Ålands Lagting under den session
som inleds i september, vilket skulle innebära att tid för inlämnande av yttrande över lagförslaget
ges till och med 12.9
Det huvudsakliga innehållet i förslaget är en ajourföring av barnskyddslagstiftningen.
Bakgrunden är den situation som uppstod i samband med att rikets socialvårdslagstiftning
genomgick en omfattande reform. Som en följd av detta uppstod ett oklart rättsläge i landskapet
gällande sådan lagstiftning som är i kraft med stöd av blankettlagstiftning.
Ålands Lagting antog senare ”stopplagar” vilka medförde att en stor del av den
socialvårdslagstiftning som tillämpas på Ålands tillämpas enligt rikslagstiftningen såsom den gällde
31.3.2015, med de avvikelser som framgår av blankettlagstiftningen.
Landskapsregeringen gör nu tydligen den bedömningen att de ändringar som gjorts i
barnskyddslagstiftningen i riket sedan 31.3.2015 bör bringas i kraft även i landskapet Åland, och
därav följer förslaget om lagändring.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen konstaterar att Ålands kommunförbund inte har principiella synpunkter på
detta lagförslag, under förutsättning att förslagets effekter är ordentligt utredda och att
kostnadsneutralitet i förhållande till gällande lagstiftning kan garanteras.
Förbundsstyrelsen befullmäktigar i övrigt förbundsdirektören att avge yttrande.
Beslut:
Förbundsstyrelsen besluter att inte avge något utlåtande på grund av den orimligt korta
remisstiden.
Förbundsstyrelsen konstaterar ytterligare att även detta lagförslag saknar en regelrätt ekonomisk
konsekvensbedömning.
---
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§ 47 FÖRÄNDRINGAR MED ANLEDNING AV NYTT RIKSOMFATTANDE E-IDENTIFIERINGSSYTEM
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 47 2.9.2016
Finansministeriet i riket förbereder en omfattande ändring i e-identifieringssystemen som används
i kontakter med myndigheter. Ändringen finns inskriven i regeringsprogrammet för regeringen
Sipilä.
Ålands Näringsliv och Consilia ordnade 29.6 ett informationstillfälle med inbjudna experter från
Finansministeriet i riket och från Befolkningsskyddscentralen.
Ändringen som i första skedet rör statens olika instanser går under samlingsnamnet VIRSU. Det
identifieringssystem som föreslås går under namnet KaPaYtterligare har ändringen karaktären av standardisering av rutiner och förfaranden utgående ifrån
statens målsättningar, vilket sannolikt leder till svårigheter för Åländska kommuner och andra
myndigheter vars struktur, regleringar och verksamhetssätt avviket från riksmyndigheternas.
En kort sammanfattning kan läsas här:
http://vm.fi/documents/10623/360852/VIRSU+i+korthet/9f1e4e29-b89e-4fd9-8d72aff018b99bdb
Ändringen påverkar allmänheten och åländska offentliga instanser genom att nuvarande
nationella e-identifieringssystem kommer att fasas ut, enligt planerna på ganska kort sikt.
Nuvarande system bygger långt på bankkoder alternativt KATSO-koder för juridiska personer.
Kommunerna berörs åtminstone när det gäller kontakter med skattemyndigheterna, FPA och
andra statliga instanser.
Eftersom reformen skötts från statligt håll och eftersom informationen som funnits tillgänglig på
svenska har varit ytterst knapphändig är riskerna stora för att det uppstår anpassningsproblem för
Åländska myndigheter.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen påtalar, i form av en skrivelse till Ålands Landskapsregering, ÅDA samt
Mariehamns stad, behovet av en Åländsk strategi när det gäller de kommande förändringarna.

Beslut:
Enligt förslag.
---
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§ 48 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 48 2.9.2016
Budgetjämförelse per 30.6.2016
Finansministeriets, i riket, förslag till statsbudget för år 2017
Uppbokade dagar i anslutning till kommunstrukturreform
Informationstillfälle i Åbo 8.9 med anledning av ändringar av Specialomsorgslagen
Ändringar i personuppgifts- och offentlighetslagstiftningen samt kommande lagstiftning med
anledning av EU:s dataskyddsreform
Information från Dataskyddsinspektionen (SE)
Arbetsgrupp (Lr) genomgång av kommunernas uppgifter
Uppvaktning av Föglö kommun med anledning av 775-årsjubileum 27.8
Nästa möte samt preliminär mötestidtabell för hösten inklusive datum för höststämma.
Beslut:
Tecknas till kännedom.
---
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNIG
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer
§§ 40-42, 44, 45-48

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer

§§ 39, 43

Enligt 3 § 1 mom. Förv.BesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Ålands kommunförbund kf
PB 230
22101 Mariehamn
Besöksadress: Ålandsvägen 26
Paragrafer
§§ 39, 43
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
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Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av kommunmedlem

Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den
dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Tilläggsuppgifter

Detaljerade anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.
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Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

N.N

N.N

__________________

