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§1

PROTOKOLL
§§ 1–13

2014-01-30
Kl 13.00−15:15

Protokoll nr:

1/2014

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 1, 2014-01-30
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut

§2

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 2, 2014-01-30
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras direkt efter mötet.
Beslut
Enligt förslag.

§3

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 3, 2014-01-30
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

Sign:: ____________________

Sid nr 3
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§ 4 a)
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§§ 1–13

2014-01-30
Kl 13.00−15:15

Protokoll nr:

1/2014

Ersättning för tillförordnanden sommaren 2013
Förbundsstyrelsen § 90 a)-b), 2013-10-29
Under huvuddelen av sommarmånaderna juni till och med augusti 2013 har
Ålands kommunförbund stått i avsaknad av ordinarie personal.
Pensionerade avtalschefen Ben-Erik Alm har under denna period enligt överenskommelse upprätthållit ett slags jour i avtalsfrågor, och förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa har handhaft de löpande direktörssysslorna.
§ 90 a)

Ersättning för avtalschefen jun-aug 2013

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att för sommarmånaderna juni till och med augusti
2013 åt Ben-Erik Alm betala timlön enligt den nivå han hade vid tillfället för
pensioneringen, motsvarande timmar enligt skild redovisning som bilaga.
Konstateras
Till mötestillfället har ingen skild timredovisning inkommit.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar ge förbundsdirektören fullmakt att förhandla nivån
på ersättningen för Ben-Erik Alm avseende sommaren 2013.
Förbundsstyrelsen § 4 a), 2014-01-30
Efter överläggningar med tidigare avtalschef Ben-Erik Alm har ett förslag till ersättning för arbete sommaren 2013 tagits fram.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att för sommarmånaderna juni till och med augusti
2013 åt Ben-Erik Alm betala timlön för 60 timmar arbete, enligt den nivå han
hade vid tillfället för pensioneringen.
Beslut
Enligt förslag.
Distribueras

Ben-Erik Alm samt Företagsbyrån

Sign:: ____________________

Sid nr 4
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PROTOKOLL
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Ersättning för tillförordnanden sommaren 2013, forts
§ 90 b)

Ersättning för tf förbundsdirektören jun-aug 2013

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att åt förbundsordförande Tony Asumaa betala timlön enligt den nivå den tidigare tf förbundsdirektören hade vid tillfället för förordnandets upphörande, motsvarande timmar enligt skild redovisning som bilaga.
Jäv
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa anmäler och beviljas jäv i frågan
och deltar ej i ärendets avgörande. Viceordförande Runar Karlsson för ordet.
Konstateras
Till mötestillfället har ingen skild timredovisning inkommit.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar ge förbundsdirektören fullmakt att förhandla nivån
på ersättningen för Tony Asumaa avseende sommaren 2013.
Förbundsstyrelsen § 4 b), 2014-01-30
Förbundsstyrelseordförande Tony Asumaa har inlämnat timredovisning för
sommaren 2013, enligt bilaga.
Jäv
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa anmäler och beviljas jäv i frågan
och deltar ej i ärendets avgörande. Viceordförande Runar Karlsson för ordet.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att åt förbundsordförande Tony Asumaa betala timlön för 33 timmar arbete, enligt den nivå den tidigare tf förbundsdirektören
hade vid tillfället för förordnandets upphörande, motsvarande timmar enligt
skild redovisning som bilaga.
Beslut
Enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart.
Bilaga:

Timredovisning 2013, Tony Asumaa

Distribueras

Tony Asumaa samt Företagsbyrån

Sign:: ____________________

Sid nr 5
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Förslag till medlemmar i arbetskraftskommissionen
§ 5, 2014-01-30
Landskapsregeringen begär in förslag till medlemmar i arbetskraftskommissionen vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för åren 2014-2015.
Landskapsregeringen vill senast 31 januari ha förslag på en manlig och en kvinnlig deltagare från arbetsgivarnas och arbetstagarnas respektive organisationer.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att som förslag till medlemmar i arbetskraftskommissionen utse NN och NN.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att som förslag till medlemmar i arbetskraftskommissionen utse avtalschef Henrik Häggblom, samt en kvinna vars namn avgörs
per capsulam via e-post fredag 31 januari.

§6

Bilaga

Landskapsregeringens begäran (ÅLR 2014/284)

Distribueras

Ålands landskapsregering samt de personer som föreslås.

Inrättande av en utbildningsdelegation
§ 6, 2014-01-30
Landskapsregeringen har inrättat en utbildningsdelegation, vars uppdrag är att
behandla aktuella och centrala utbildningspolitiska utmaningar och strategier,
och utsett kommunförbundet till medlem av delegationen.
Landskapsregeringen önskar inom januari 2014 uppgifter om den person kommunförbundet önskar ska företräda sin organisation.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att som kommunförbundets företrädare i utbildningsdelegationen utse NN.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att som kommunförbundets företrädare i utbildningsdelegationen utse förbundsdirektören, Erik Brunström.
Bilaga

Landskapsregeringens begäran (ÅLR 2013/10336)

Distribueras

Ålands landskapsregering samt den person som utses.

Sign:: ____________________

Sid nr 6
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Utlåtande rörande Central Baltic Programme 2014-2020
§ 7, 2014-01-30
Landskapsregeringen begär utlåtande om förslaget till det gränsöverskridande
samarbetsprogrammet Central Baltic Programme 2014-2020 (Eruf).
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att kommunförbundet avstår från att utlåta sig i frågan.
Beslut
Enligt förslag.

§8

Bilaga

Landskapsregeringens begäran (ÅLR 2013/10278)

Distribueras

Ålands landskapsregering

Utlåtande fastighetsskattelagstiftningen
§ 8, 2014-01-30
Landskapsregeringens finansavdelning gick 30 december ut med ett e-brev till
de åländska kommunerna, där de önskar svar på följande frågor:
1. Vad anser kommunen om en höjning av lägsta nivån av skatteprocenten om 0,0 % för
stadigvarande bostäder?
2. Vad anser kommunen om en höjning av högsta nivån av skatteprocenten om 0,75 %
för stadigvarande bostäder?
3. Vilka nivåer anser kommunen är lämpliga?
4. Vad anser kommunen om en höjning av högsta nivån av skatteprocenten om 0,9 % för
fritidsbostäder?
5. Vilken nivå anser kommunen är lämplig, och vilken differens bör finnas jämfört med
skatteprocenten för stadigvarande bostäder?
6. Anser kommunen att någon annan lägsta eller högsta nivå för skatteprocenten bör
ändras och i så fall till vilken nivå?
7. Är kommunen intresserad av någon annan ändring av fastighetsskattelagstiftningen?

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen konstaterar att frågan riktats direkt till primärkommunerna,
och avstår från att avge något eget yttrande i ärendet, men ser fram emot fortsatta diskussioner med landskapsregeringen och kommunerna i frågan.
Beslut
Enligt förslag.
Distribueras

Ålands landskapsregering

Sign:: ____________________

Sid nr 7

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§9

PROTOKOLL
§§ 1–13

2014-01-30
Kl 13.00−15:15

Protokoll nr:

1/2014

Utlåtande rörande Mises renhållningsplan
§ 9, 2014-01-30
Kommunalförbundet Ålands miljöservice (Mise) begär utlåtande med anledning
av förslag till renhållningsplan 2014-2024.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att kommunförbundet avstår från att utlåta sig i frågan.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Mises begäran

Distribueras

Kommunalförbundet Mise

Sign:: ____________________

Sid nr 8
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1/2014

Utlåtande rörande förslag till samhällsservicereform
§ 10, 2014-01-30
Kommunförbundet har i samband med samrådsmöten med landskapsregeringen
hösten 2013 framfört önskemål om remissförfarande med anledning av arbetet
med den föreslagna samhällsservicereformen.
Landskapsregeringen (ÅLR 2013/9350) begär 11.11.2013 per brev nr 157/K10
om utlåtande rörande samhällsservicereformen, uppdelad på sex punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunernas socialtjänst
Byggnadstillsyn och –rådgivning
Regional utvecklingsplan
Vägförvaltning, verkstad och lager
Brand- och räddningsväsendet
Servicecenter

Remisstiden på förbundets begäran förlängts från 31 december till 31 januari.
Kommunförbundet har med anledning av remissförfrågan bjudit in sina medlemskommuner till vad som blev ett välbesökt stormöte i anslutning till höststämman 28 november, samt bett om och fått samtliga kommuners skriftliga
yttranden inför förbundets utlåtande i denna stora och viktiga fråga.
Förbundsdirektören har upprättat ett förslag till utlåtande baserat på en sammanställning av medlemskommunernas synpunkter, enligt bilaga.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att i fråga om arbetet med samhällsservicereformen
som kommunförbundets utlåtande omfatta skrivelse enligt bilaga, samt att även
kommunernas utlåtanden bifogas detsamma som bilaga.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att återremittera frågan samt att hos landskapsregeringen anhålla om förlängd remisstid februari månad ut.
Bilaga

Landskapsregeringens begäran (ÅLR 2013/9350)

Distribueras

Ålands landskapsregering

Sign:: ____________________

Sid nr 9
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Kommunförbundets sammanträden 2014
Förbundsstyrelsen § 11, 2014-01-30
Ålands kommunförbunds styrelse sammanträder normalt cirka tio gånger per år.
Tidigare har tillämpats på förhand fastställda mötesdatum, och då ofta på tisdagar sent i månaden och med start kl 13:00 på förbundskansliet.
Förbundsstämman sammanträder i regel två gånger per år; i maj månads andra
hälft samt i november.
Hur och på vilka grunder förbundsstyrelsen kallas till möten regleras i förvaltningsstadgan §§ 11-12.
Förbundsdirektören föreslår följande mötestillfällen för årets första hälft:
Torsdag 13.2 kl 13:00, förbundskansliet
Torsdag 27.3 kl 13:00, förbundskansliet
Torsdag 8.5 kl 13:00, förbundskansliet
Tisdag 17.6 kl 13:00, förbundskansliet
Förbundsstämman föreslås hållas i maj respektive november månads senare
hälft.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att under första hälften av år 2014 hålla sammanträden enligt ovan och har därmed inga fasta sammanträdesdagar för hösten, men
med ambitionen att försöka hålla möten på tisdagar och torsdagar, och i regel
med start kl 13 samt på förbundskansliet ifall inte annat beslutas för enskilda
mötestillfällen.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att under första hälften av år 2014 hålla sammanträden enligt nedan:
Torsdag 13.2 kl 13, förbundskansliet
Fredag 28.3 kl 13, förbundskansliet
Fredag 9.5 kl 13, , förbundskansliet
Fredag 13.6 kl 13, , förbundskansliet
Konstateras
Viceordförande Runar Karlsson avlägsnade sig efter denna paragrafs avgörande.

Sign:: ____________________

Sid nr 10
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PROTOKOLL
§§ 1–13
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Kl 13.00−15:15

Protokoll nr:

1/2014

Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 93, 2013-10-29
Utnämningar
Lagberedningsgrupp för KST, förbundsdirektören
Övervakningskommittén för regionala utvecklingsfonden och socialfonden
Övervakningskommittén för landsbygdsutvecklingsprogram
Arbetsgrupp för manual med information i samband med flyktingmottagning
Protokoll
LR:s språkråd, prot nr 4-5 (nr 5 ej ännu justerat)
ÅDA styrgrupp, prot 23.9
Samråd med LR prot 4.11
Kommundirektörsträff i Sund
LR Beslut ÅLR 2013/8563 ”Basbelopp för den allmänna landskapsandelen”
LR Beslut ÅLR 2013/8564 ”Justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna”
Ekonomi och finansiering
Budgetuppföljning 1-9 2013, föredras vid sittande möte
Personal
Förbundsdirektörens aktuella timsaldo
Övrigt
Ålandsbanken, bilaga till kontoavtal (befullmäktigade/dispositionsrätt)
Landskapsåklagarämbetet, om kommunförbundets expertgrupp för utsatta barn
Förbundsdirektören, e-brev med förfrågan om förklaring från Företagsbyrån

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar ovanstående till kännedom
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs.
Förbundsstyrelsen § 12, 2014-01-30
Förbundsdirektören har påbörjat en ny typ av diarieföring som genom att succesivt tillkännages inför förbundsstyrelsen ger de förtroendevalda inblick inkommande handlingar rörande aktuella ärenden samt protokoll från olika forum etc.
Förbundsdirektören har till kännedom även förnyat städavtal med Ab Feja (bil).
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar till kännedom ovanstående (jämte tillkännagivanden enligt § 93/2013) samt utdrag ur diarieföringen enligt bilaga.
Beslut
Enligt förslag.

Sign:: ____________________

Sid nr 11
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§§ 1–13
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Kl 13.00−15:15
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1/2014

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 13, 2014-01-30
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 15:15. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls torsdag 13.2 kl 13 på förbundskansliet.

Sign:: ____________________

Sid nr 12

