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§ 31 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 31/12.10.2018
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
------------§ 32 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 32/12.10.2018

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

Beslut:
Beslut
Dorita Lindholm och Gun Holmström valdes till protokolljusterare.
------------§ 33 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNIN
FÖREDRAGNING
DRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 33/12.10.2018
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Beslut
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.
------------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 34 BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN
EKONOMIPLAN 20202020-2021
Förbundsstyrelsen § 34/12.10.2018
Enligt grundavtalet för Ålands kommunförbund § 26 skall medlemskommunerna ges
tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.
Enligt samma paragraf skall den preliminära budgeten för följande kalenderår
tillställas medlemskommunerna för 15.09 och den godkända budgeten och
ekonomiplanen före 30.11.

Förbundsdirektören har 14.9.2018 skickat ut ett preliminärt budgetförslag till
förbundsstyrelsen och till medlemskommunerna, där kända förändringar i t.ex.
personalkostnader och köptjänster har beaktats.
Medlemskommunerna har ombetts att inom oktober månad inkomma med
synpunkter på budgetförslaget.
Förslag till Budget 2019 samt ekonomiplan 2020-2021 som bilaga.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen återemitterar budgetförslaget till förbundsdirektören för åtgärder
samt kompletteringar.
Beslut:
Enligt förslag.
----

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 35 BUDGETUPPFÖLJNING 2018
2018
Förbundsstyrelsen § 35/12.10.2018
Bifogas budgetuppföljning per ca september 2018.
Samtliga tre rater ha fakturerats kommunerna. Den betalning som utgår för avtalschef till
Jomala kommun faktureras kvartalsvis och där återstår en rat.
Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom
Beslut:
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 36 UPPGRADERING AV WEBBPLATTFORM
WEBBPLATTFORM
Förbundsstyrelsen § 36/12.10.2018
www.kommunforbundet.ax bygger på plattformen Lemon som inte längre utvecklas av
upprätthållaren Strax. Plattformen svarar inte heller mot kraven i WCAG 2.0 som reglerar
tillgänglighet och som är den standard som den kommande landskapslagen om tillgängliga
webbplatser hänvisar till.
Med utgångspunkt i budgetläget torde det finnas utrymme att ännu under 2018 förnya
webbplattformen. Bifogas offert från ÅDA för den av dem upphandlade
webbsideslösningen.
Det exakta priset för en uppgradering beror på mängden tilläggsarbete som behövs. På
grund av t.ex. KAD:s cirkulär krävs att alla gamla dokument av någon signifikans överförs.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören fullmakt att ingå avtal om ny
webbsideslösning samt köpa in tilläggsarbete och utbildning i den omfattning som
fordras för att förnya webbplatsen. Sannolikt kan inte övergången till ny webbplats
ske förrän första kvartalet 2019
Beslut:
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 37 PRIORITERINGSDISKUSSIONER
PRIORITERINGSDISKUSSIONER INFÖR SAMRÅD
Förbundsstyrelsen § 37/12.10.2018
Ålands kommunförbund stod värd för samråd som hölls 24.9, där bl.a. rättelse av räknefel i
landskapsandelssystemet avhandlades. Däremot gavs inte speciellt många svar om frågor
som rör 2019 års budget, eftersom Lr meddelade att man måste överlägga internt om
2018 års budget innan man kan ta ställning till t.ex. kompensationer för utökade avdrag
inför 2019.
Protokollet från mötet som bilaga.
När det gäller situationen inför 2019 så avser Ålands Landskapsregering att ”korrigera”
lagstiftningen kring landskapsandel för grundskolan, och sannolikt gör man detta genom
att föra frågan som en budgetlag till Åland Lagting. Innebörden i begreppet ”budgetlag” är
att lagen bereds huvudsakligen utifrån vilka anslag som ställts till förfogande för detta
ändamål, och lagstiftningskontrollen sker i efterhand.
Budgetlag regleras i Självstyrelselagen 20 § 3.mom, och anger ”särskilda skäl” som orsak till
att en budgetlag antas. När det gäller den aktuella felräkningen i det som i LL om
Landskapsandelar (ÅFS 2017:120) anges som ”Kostnadsbaserad landskapsandel för
Grundskolan” så kan denna korrigeras på två olika sätt, antingen genom att på något sätt
frikoppla beräkningen av landskapsandelen för grundskolan från definitionen av
normkostnader enligt lagens 2 §. Görs ”korrigeringen” på detta sätt så är inverkningarna
av ändringen permanenta och lagändringen borde då med rätta ske såsom en ”normal”
lagändring och inte som en budgetlag. Sker ändringen genom att de procentsatser som
definieras i lagens 10 § kan ändringen möjligen anses rymmas inom den fullmakt som
Självstyrelselagen 20 § 3.mom ger, dock så att de ”särskilda skäl” som åberopas är att
landskapsregeringens egen uttolkning av lagen varit felaktig.
Ålands kommunförbund bör även framhålla vikten av att de utökade riksavdragen inför
2019 kompenseras kommunerna, eftersom de Åländska kommunerna inte bör förväntas
finansiera finska statens prioriteringarna av konjunktur- och arbetsmarknadspolitisk
karaktär.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Uppskattningar av kostnadseffekterna är någonstans mellan 1,1 och 1,6 me för år 2019,
beräkningarna försvåras av att det saknas tillförlitliga beräkningar över effekterna av det
arbets- och pensionsinkomstavdrag som Ålands Landskapsregering införde inför år 2018
och som påverkar ordningsföljden för övriga avdrag som görs direkt från den skatt som
skall betala.
När det gäller 2017 års beskattning som skall vara slutförd inom oktober 2018 är
situationen den att de förskott som utbetalats löpande under 2017 sannolikt har varit för
stora av orsaker som antingen sammanhänger med konkurrenskraftsavtalet eller med
något fel i samband med beräkningen av skattekorten för 2017. De rättelser som görs
kommer med anledning av ändringarna i olika skattelagar att göras under december
månad, och rättelserna slår förhållandevis olika mot kommunerna, men sammantaget
kommer ändringarna att påverka boksluten för 2018 i en negativ riktning, exakt hur mycket
sammanhänger mest med hur kommunerna budgeterat sina skatteintäkter för 2018. Enligt
budgetstatistiken från ÅSUB har de flesta kommuner varit förhållandevis återhållsamma i
sin budgetering med några undantag.
Finska statens andel av 2017 års beskattning uppskatta stiga med närmare 1,7 % jämfört
med prognos, vilket även gynnar Ålands Landskapsregerings finansiering i proportion till
den fastställda andelen om 0,45 % av statens intäkter.
Ålands Landskapsregering har genom finska statens tilläggsbudget erhållit extra finansiering
om ca 8 me för år 2018, och för 2019 beräknas klumpsumman till 242 me vilket är ca 1,4 %
högre än den summa som ingick i ordinarie statsbudgeten för år 2018.
Ålands kommunförbund representeras av 4 av 7 ledamöter i förbundsstyrelsen samt av
förbundsdirektören.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar hur Ålands kommunförbunds representanter i
samrådet skall bevaka kommunernas intressen inför år 2019 i förhandlingar med
Ålands Landskapsregering.
Beslut:
Förbundsstyrelsen konstaterar att samrådet skjutits fram till 16.10. Om underlag för
finansiella ändringar inför 2019 inte fås i tillräckligt god tid inför samrådet bör Åkf
kräva tid för utvärderingar av de förslag som Landskapet lägger fram.
--Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 38 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 38/12.10.2018
Preliminär Ls-andelar 2019 per 1.10.2018 (bilaga)
Ändrad fördelning av samfundsbeskattningen per 30.9.2018 (bilaga)
Prognos över 2017 års beskattning per 1.10.2018 (bilaga)
Fysisk strukturplanering och planerade åtgärder
Förening för bärkraft.ax
Datum för nästa förbundsstyrelsemöte 9.11
Datum för förbundsstämma 23.11 i Vårdö

Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom

Beslut:
Beslut
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

