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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Beslut
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 19

Protokolljustering
Beslut
Mötet förklarar protokollet justerat när det har undertecknats av ordförande och
kontrasignerats av föredragande.

§ 20

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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Informationsärenden
Dnr 2012‐81

Förbundsstyrelsen § 12, 2012‐05‐29
1. Tf. förbundsdirektör Runa Tufvesson ger en överblick av kommunförbundets
verksamhet. En djupare diskussion om verksamheten blir det vid ett semi‐
narium där vi bland annat diskuterar verksamheten, förutsättningar, nya riktlin‐
jer och profiler inför rekrytering av förbundsdirektör och avtalschef.
Bilaga 1 Styrdokument – Ansvarsfördelningen mellan kommunförbundet och
kommunerna
Bilaga 2 Styrdokument – Landskapsregeringens politik gentemot kommunerna
bör göras tydlig,
2. Information om rapporten Samhällsreformen på Åland.
Bilaga 3 Samhällsreformen på Åland
Tf. förbundsdirektörens förslag
Informationen antecknas till kännedom
Beslut
Förbundsstyrelsen håller ett seminarium om verksamheten den 18 juni 2012.
I nuläget finns en efterfrågan på ett seminarium om Samhällsreformen på Åland för
kommunpolitiker och intresserad allmänhet. Tf. förbundsdirektören ser över möj‐
ligheten att arrangera ett seminarium efter sommaren eller i början av hösten.
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Kommunförbundets sammanträden år 2012
Förbundsstyrelsen § 13, 2011‐05‐29
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

7 februari
24 april
29 maj
19 juni
28 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Vecka 6
Vecka 17
Vecka 22
Vecka 25
Vecka 35
Vecka 38
Vecka 44
Vecka 46
Vecka 50

Förbundsstyrelsen håller sina möten på tisdagar kl 13.
Förbundsstämman sammanträder år 2012 preliminärt tisdagen den 6 november.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen har år 2012 de sammanträdesdagar som nämns ovan.
Beslut
Enligt förslag.
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Delegationen för överläggningarna med landskapsregeringen
Dnr 2012–80

Förbundsstyrelsen 32 §, 2012‐05‐29
Kommunförbundet har en av förbundsstyrelsen tillsatt delegation för överläggning‐
arna med landskapsregeringen. Till grund för delegationens arbete ligger de an‐
tagna riktlinjerna och förbundsstyrelsens beslut om de frågor som överläggningarna
behandlar. Överläggningarna brukar framför allt handla om de övergripande eko‐
nomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna.
Nuvarande delegation för överläggningarna har bestått av: ordförande Niklas Eriks‐
son (skärgården), Jörgen Strand (södra Åland), Karl‐Johan Fogelström (Mariehamn),
Susann Fagerström (södra Åland) och förbundsdirektören. Nina Lindfors (Marie‐
hamn) var ersättare vid förhinder för någon av delegationens ledamöter. Delegat‐
ionen brukar dock ha regional spridning.
Nästa tillfälle för överläggningar är tisdagen den 5 juni, kl. 15 på förbundskansliet.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen utser en delegation.
Beslut
Tony Asumaa (södra Åland), Runar Karlsson (norra Åland), Jim Eriksson (skärgår‐
den), Sara Kemetter (Mariehamn) och Runa Tufvesson (tf. förbundsdirektör). Fred‐
rik Lundberg är ersättare för samtliga.
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Överläggningarna med LR – Handlingsprogrammet 2012
Dnr 2012–80

Förbundsstyrelsen § 15, 2012‐04‐24
Kommunförbundets delegation för överläggningar med landskapsregeringen har
mött representanter för landskapsregeringen den 19 mars 2012. Nästa möte är
planerat den 2 maj 2012. Se Bilaga 5.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Överläggningarna förs med utgångspunkt i de framförda riktlinjerna.
Beslut
Handlingsplanen godkänns med två tillägg:
‐ Kommunförbundet bör se över hur tomma bostäder i kommunerna kan bära
sin del av de kommunala kostnaderna.
‐ Kommunförbundet bör se över hur villkoren för dödsbon ser ut idag, många
dödsbon är odelade under lång tid.
______________________________

Förbundsstyrelsen § 24, 2012‐05‐29
I handlingsprogrammet för överläggningarna kan följande läggas till texten om
dödsbon. ”Odelade dödsbon som har mycket mark kan stoppa utvecklingen framför
allt i skärgården. För att undvika detta kan fastighetsskatt förslagsvis utgå när döds‐
boet varit odelat i 3–5 år.”
Bilaga 4 Internt PM – Handlingsprogram 2012
Tf. förbundsdirektörens förslag
Citatet ovan läggs till handlingsprogrammet.
Beslut
Förslaget godkänns.
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Medlemmar till delegationen för kommunala samarbetsärenden
Dnr 2000–642

Förbundsstyrelsen 33 §, 2008‐05‐29
Enligt ett underteckningsprotokoll mellan avtalsparterna den 13 december 1991 ut‐
ses mellan avtalsparterna en delegation för kommunala samarbetsärenden som ska
följa med och leda tillämpningen av rekommendationsavtalen. Delegationen ger
även utlåtanden över de meningsskiljaktigheter som gäller tillämpningen och tolk‐
ningen av rekommendationsavtalen. Delegationens mandatperiod följer Kommu‐
nala avtalsdelegationens mandatperioder.
Arbetstagarparterna utser en medlem var jämte personliga suppleanter och arbets‐
givarparten tre representanter jämte personliga suppleanter. Kommunala avtalsde‐
legationen utser två av och förbundsstyrelsen en av de tre arbetsgivarmedlemmar‐
na. Under perioden 2008–2011 var Roger Höglund ordinarie med Eivor Johansson
som ersättare.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen utser en ordinarie medlem och en ersättare.
Beslut
Tony Asumaa utses till ordinarie med Runar Karlsson som ersättare.
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Representanter i vuxenutbildningsnämnden 2012‐2015
Dnr 607‐00

Förbundsstyrelsen 34 §, 2008‐05‐29
Mariehamns stad är huvudman för Medborgarinstitutet och kan enligt 4 § LL om
medborgarinstitut tillsätta en direktion eller nämnd för förvaltning av institutet. In‐
stitutets verksamhetsområde omfattar alla kommuner.
En vuxenutbildningsnämnd förvaltar Medborgarinstitutet, stadsfullmäktige väljer
minst fem ordinarie ledamöter och personliga ersättare till nämnden. Dessutom
kan Ålands kommunförbund utse tre ordinarie ledamöter och personliga ersättare,
vilka representerar samarbetskommunerna i nämnden.
Efter kommunförbundets förfrågan till berörda kommuner finns följande förslag:

Kommuner
Ombudsstämma:
Finström, Geta, Saltvik, och
Sund
Ombudsstämma: Skärgårds‐
kommunerna

Representanter
Alt. 1 Göran Gottberg (Geta), Alt. 2
Gunnel Nordlund‐White (Geta)
Maria Wrede (Brändö), ordinarie
Carola Eklund (Kumlinge), ersättare

Södra Åland

Inte klart än.

Tf. förbundsdirektörens förslag
Kommunförbundet föreslår Göran Gottberg (Geta) ordinarie, med Gunnel Nord‐
lund‐White (Geta) som ersättare, Maria Wrede (Brändö) ordinarie, med Carola
Eklund (Kumlinge) som ersättare till representanter i vuxenutbildningsnämnden.
Förbundsstyrelsen föreslår ordinarie och ersättare för södra Åland.
Beslut
Enligt förslag för norra Åland och skärgården samt för södra Åland Gun Holmström
som ordinarie med Stig Mattsson som ersättare.
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Rekrytering av förbundsdirektör
Innan det är möjligt att rekrytera behöver kommunförbundet ta fram nya riktlinjer
för förbundsdirektörens arbete, som har fått helt andra förutsättningar under
2011–2012. Förbundsstyrelsen kommer att diskutera riktlinjer och profil för rekry‐
tering vid ett seminarium, efter seminariet arbetar en rekryteringsgrupp vidare med
frågan.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Förbudsstyrelsen utser en rekryteringsgrupp.
Beslut
Ärendet bordläggs och diskuteras närmare på seminariet den 18 juni. Tf. förbunds‐
direktören tar fram en arbetsbeskrivning.

§ 28

Rekrytering av avtalschef
Innan det är möjligt att rekrytera behöver kommunförbundet uppdatera riktlinjerna
även för avtalschefens arbete, eftersom förutsättningarna förändrats under 2011–
2012. Nuvarande avtalschefen Ben‐Erik Alm planerade egentligen att gå i pension
våren 2012 och det är därför bråttom med nyrekrytering. Förbundsstyrelsen kom‐
mer att diskutera riktlinjer och profil för rekrytering vid ett seminarium, efter semi‐
nariet arbetar en rekryteringsgrupp vidare med frågan.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Förbudsstyrelsen utser en rekryteringsgrupp.
Beslut
Ärendet bordläggs och diskuteras närmare på seminariet den 18 juni. Avtalschefen
tar fram en arbetsbeskrivning.
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Remissvar om utkomststöd
Dnr 2012–78
Förbundsstyrelsen samtycker i princip till landskapsregeringens förslag till den avi‐
serade ändringen i lagstiftningen om utkomststöd. Men på senare år har landskaps‐
regeringen avsevärt urholkat kommunernas skattebas genom att höja ”riksavdra‐
gen” i kommunalbeskattningen utan kompensation, dessutom har man gjort stora
överföringar från kommunerna till landskapet genom den uteblivna indexjustering‐
en år 2010. Enbart den uteblivna indexjusteringen motsvarar ett intäktsbortfall på
ca 974 000 euro. Med hänvisning till detta förutsätter förbundsstyrelsen att land‐
skapsregeringen kompenserar kommunerna fullt ut för reformen.
Förslag till förbättring
Enligt 2a § utkomststödslagen (L 1998:66, blankettlag med vissa avvikelser) är en
person i åldern 17–64 år under vissa förutsättningar skyldig att anmäla sig som ar‐
betslös arbetssökande vid AMS. Om den som ansöker om utkomststöd inte anmäler
sig som arbetssökande vid AMS, kan utkomststödets grunddel sänkas enligt 10 §.
Enligt samma paragraf kan grunddelens belopp sänkas med först 20 och sedan 40
procent då en person behöver utkomststöd efter att han eller hon utan grundad an‐
ledning har vägrat att ta emot ett arbete som erbjudits henne eller honom.
Studerande får studiestöd under terminerna men inte under sommarmånaderna
juni–augusti. I dagsläget betraktar AMS dem som korttidsarbetslösa som inte behö‐
ver någon handlingsplan. De kan därför enligt AMS riktlinjer inte anmäla sig som ar‐
betssökande under sommarlovet utan man hänvisar istället till utlysta arbeten på
sin hemsida. Riktlinjerna har kommit till på grund av brist på resurser. AMS tillväga‐
gångssätt är korrekt eftersom heltidsstuderande enligt 2a § inte behöver anmäla sig
som arbetslösa arbetssökande.
Konsekvensen är dock att studerande istället för att söka sommarjobb kan vända
sig till kommunernas socialkanslier för att få fullt utkomststöd. Motivationen att ak‐
tivt söka arbete under studieuppehållet skulle sannolikt vara högre om även hel‐
tidsstuderande var tvungna att anmäla sig som arbetssökande och socialkansliet
därmed enligt 10 § mom. 1 kunde sänka grunddelen i utkomststödet med 20 pro‐
cent första månaden eller 40 procent följande månad för dem som inte tar emot
anmodade korttidsjobb. Detta kan ge fler unga arbetserfarenhet som de har nytta
av efter examen samtidigt som samhällets resurser kan gå till dem som bäst behö‐
ver dem.
Bilaga 5 Lagförslag om utkomststöd
Bilaga 6 Parallelltexter, se
Bilaga 7 Lagen om utkomststöd, FFS 1997/1492
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Tf. förbundsdirektörens förslag
Förslaget till remissvar ovan godkänns.
Beslut
Enligt förslag.
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