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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 42, 2012-10-16
Beslut
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 43

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 43, 2012-10-16
Beslut
Mötet förklarar protokollet justerat när det har undertecknats av ordförande och
kontrasignerats av föredragande.

§ 44

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 44, 2012-10-16
Beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägget att § 50 Informationsärenden även tar
upp den digitala agendan, ledningsgruppen för samhällsreformen och nya överläggningar med landskapsregeringen.
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Samarbetsavtal om Expertgruppen för utsatta barn
Dnr 2012-86

Förbundsstyrelsen § 45, 2012-10-16
Mariehamns stad utträder som medlem ur Ålands kommunförbund från år 2013.
Det finns dock ett önskemål från båda parter om att samarbetet i samband med
den lagstadgade Expertgruppen för utsatta barn ska fortsätta även efter utträdet. I
gruppen finns för närvarande sju experter med kunskap om och erfarenhet av barnskydd, barnsjukvård, skolhälsovård, psykiatri, missbrukarvård och juridik.
Ett samarbetsavtal gör det möjligt för socialarbetarna inom barnskyddet i Mariehamns stad att vid behov, på samma villkor som förbundets medlemmar, vända sig
till Ålands kommunförbunds Expertgrupp för utsatta barn för råd och vägledning i
svåra barnskyddsärenden.
Mariehamns stad förbinder sig att medverka i Expertgruppen med sin mest erfarna
personal inom barnskydd och missbrukarvård. Dessa två personer deltar som experter i gruppen i tjänsten.
Mariehamns stad ersätter Ålands kommunförbund för sin andel av de kostnader
som rör Expertgruppen för utsatta barn, ca 400 euro år 2013. Andelen för expertgruppen beräknas enligt samma sätt som kommunförbundets medlemsandelar.
Bilaga 1 Samarbetsavtal om Expertgruppen för utsatta barn
Förslag
Tf. förbundsdirektören får i uppdrag att förhandla med Mariehamn om ett samarbetsavtal utgående från avtalsförslaget i bilagan.

Beslut
Enligt förslag.
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Samrådsförfarandet år 2013
Dnr 2012-87

Förbundsstyrelsen § 46, 2012-10-16
Sammanfattning
PM:et Samråd mellan kommunerna och landskapet, bilaga 2, beskriver vad ett samrådsförfarande är och hur det kan utvecklas; hur Ålands kommunförbund och Mariehamns stad kan formalisera ett samarbete inom en kommunernas samrådsdelegation samt innehåller ett förslag till samarbetsavtal för förbundet och staden som
bygger på förbundsstämmans beslut.
Förbundstämmans beslut 2012-05-15
Samrådsförfarandet är knutet till förbundets främsta uppgift, att bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet. Förbundsstämman beslutade våren 2012
(§ 9) att ett utvecklat samrådsförfarande för att ha tyngd och legitimitet bör ske genom en samrådsdelegation där kommunförbundets medlemmar och Mariehamn är
representerade enligt befolkningsunderlag. I praktiken bör delar av kommunförbundets styrelse, representanter från Mariehamn samt förbundsdirektören utgöra
kommunsektorns del av samrådsdelegationen.
Kommunförbundet och Mariehamn kan reglera sitt samarbete i delegationen genom ett avtal, där staden enligt stämmans beslut bör stå för sin andel av kommunförbundets kostnader som är relaterade till samrådsförfarandet. Kostnaderna kan
enligt samma beslut fördelas på de tre verksamheterna enligt ett nyckeltal som är
baserat på hur personalens arbetstid fördelar sig.
Kommunernas samrådsdelegation
När Mariehamns stad och kommunförbundet tecknar avtal om en kommunernas
samrådsdelegation, får staden rätt till samma inflytande och service som kommunförbundets medlemmar i frågor som rör samrådsförfarandet. Samtidigt står staden
för sin del av kostnaderna för samrådsförfarandet beräknat enligt samma metod
som medlemsandelarna.
Förslaget är att kommunernas delegation från 2013 fortsatt har fem medlemmar.
Det är positivt för delegationens tyngd och legitimitet om de medlemmar som utses
tillhör presidierna i förbundsstyrelsen respektive stadsstyrelsen. Den femte medlemmen bör som tidigare vara förbundsdirektören, som enligt förbundsstämmans
beslut kommer att ägna 40 procent av arbetstiden åt samrådsfrågor.
Kommunförbundet och staden bör vara representerade enligt folkmängd och antalet medlemmar i kommunernas samrådsdelegation kan vid behov förändras efter
överenskommelse. Förbundsstyrelsen och stadsstyrelsen utser ordinarie medlem-

5

FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL
§ 42–50

2012-10-16
Kl 13.00–15.10

Förbundskansliet

6/2012

mar med personliga ersättare. Ersättaren har endast rätt att närvara vid samråd då
den ordinarie medlemmen är frånvarande.
Ålands kommunförbund betalar arvode och eventuell reseersättning till samtliga
medlemmar i den nya delegationen, som från år 2013 arbetar under namnet kommunernas samrådsdelegation. Förbundsdirektören ansvarar för beredning, administration och annan service för delegationen.
Kommunernas samrådsdelegation arbetar vidare med att utveckla och formalisera
samrådsförfarandet i samarbete med landskapsregeringen.
Delegation bör sträva efter att inom sig nå en samsyn inför överläggningarna med
landskapsregeringen. Om detta visar sig omöjligt kan delegationen antingen fatta
majoritetsbeslut (förbundsdirektören har ingen rösträtt) eller då röstetalet är lika
föra fram två olika bud vid överläggningarna med landskapsregeringen.
Bilaga 2 Samråd mellan kommunerna och landskapet
Förslag
Tf. förbundsdirektören får i uppdrag att förhandla med Mariehamn om ett samarbetsavtal utgående från riktlinjerna i bilagan.
Förbundsstyrelsens ordförande bildar tillsammans med Sara Kemetter från Mariehamn en referensgrupp som vid behov kan diskutera innehållet i avtalet.
Beslut
Referensgruppen ändras till en arbetsgrupp, i övrigt enligt förslag.
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Rekrytering av avtalschef
Dnr 2012-85

Förbundsstyrelsen § 28, 2012-05-29
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 kommer att diskutera riktlinjer och profil för rekrytering 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. Avtalschefen
tar fram en arbetsbeskrivning.

Förbundsstyrelsen § 47, 2012-10-16
Rekryteringsgrupperna för avtalschefen och förbundsdirektören diskuterade omfattning och innehåll i tjänsten som avtalschef vid ett möte den 26 september 2012.
Diskussionen utmynnade i fem alternativ som bilaga 3 presenterar.
Sammanfattning
Tjänsten som avtalschef kan organiseras på olika sätt utan att det direkt påverkar
innehållet i tjänsten.
1. Fortsätter som förut
Avtalschefen och kommunala avtalsdelegationen (KAD) fortsätter som tidigare med
nuvarande lagstiftning som dock justeras så att Mariehamns rätt till representation
i avtalsdelegationen är reglerad i lag.
Tjänsten som avtalschef blir på 60 procent istället för 100 procent som idag.
2. Separera KAD och förbundet
En lagändring kan göra det möjligt att separera KAD från förbundet. Lagändringen
skulle innebära att utnämningen av KAD- medlemmarna skulle ske av ett annat organ och inte som nu av förbundsstämman.

7

FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL
§ 42–50

2012-10-16
Kl 13.00–15.10

Förbundskansliet

6/2012

3. Slå samman tjänsterna
Att slå samman förbundsdirektören och avtalschefen till en tjänst kan också vara en
möjlighet. Handläggaren sköter då de praktiska arbetsuppgifterna även om det är
förbundsdirektörens underskrift som står på kollektivavtalen. En handläggarlön är
dock lägre än en chefslön.
4. Köpa tjänsten
Kommunförbundet köper tjänsten som avtalschef av Mariehamn. Ett avtal mellan
Mariehamns stad och Ålands kommunförbund upprättas. Mariehamns stad debiterar kommunförbundet som i sin tur debiterar kommunerna enligt gällande praxis.
5. Gemensam avtalschef
En möjlighet är att det offentliga Åland, landskapet och kommunerna, har en gemensam avtalschef.
Förutsättningar
Enligt förvaltningsstadgan är det förbundsstämman som inrättar tjänster, både heltids- och deltidstjänster. Om tjänsten skall inrättas som 60 procent av heltid så bör
förbundsstämman fatta ett nytt beslut om detta.
Eftersom nuvarande avtalschef går i pension den 31 december och rekryteringsprocessen tar ca tre månader så uppstår det en period då tjänsten är obesatt. Den nuvarande avtalschefen erbjuder sig att komma tillbaka för att under en kortare period skola in sin efterträdare.
Bilaga 3 Tjänsten som avtalschef – omfattning och innehåll
Tf. förbundsdirektörens förslag
Att funktionen som avtalschef finns kvar inom kommunförbundet och att lagstiftningen ändras till den del det gäller utnämningen av medlemmarna i Kommunala
avtalsdelegationen, så att Mariehamns stads relativa representation garanteras. Ett
avtal om stadens representation bör upprättas tills lagändringen träder i kraft.
Att tjänsten som avtalschef minskar till 60 procent av heltid och kombineras med
en stödfunktion till förbundet om 20 procent, så att tjänsten sammanlagt blir 80
procent av heltid förutsatt att detta ryms inom gällande budgetram.
Beslut
Ärendet återremitteras. Avtalsdelegationen får ärendet på remiss. Mariehamns
stad får en förfrågan om alternativet att köpa tjänsten.
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Rekrytering av förbundsdirektör
Dnr 2012-84

Förbundsstyrelsen § 27, 2012-05-29
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 rekrytering 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. förbundsdirektören tar fram en arbetsbeskrivning.

Förbundsstyrelsen § 48, 2012-10-16
Rekryteringsgrupperna för avtalschefen och förbundsdirektören diskuterade omfattning och innehåll i tjänsten som avtalschef vid ett möte den 26 september 2012.
Då mötet utmynnade i fem alternativa lösningar för tjänsten som avtalschef som
påverkar tjänsten som förbundsdirektör i olika grad, ansåg mötet att rekryteringen
av förbundsdirektör bör invänta ett beslut om den framtida tjänsten som avtalschef.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Ärendet bordläggs tills beslut är fattat om utformingen av tjänsten som avtalschef.
Beslut
Ärendet återremitteras.
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Budget för år 2013 jämte planåren 2014–2015
Dnr 2012-88

Förbundsstyrelsen § 49, 2012-10-16

Den godkända budgeten för nästa år samt ekonomiplanen ska skickas till medlemskommunerna före den 30 november 2011. Tf. förbundsdirektörens förslag till budget för nästa år finns som särskild bilaga.

Tf. förbundsdirektörens förslag
Budgeten för år 2013 jämte ekonomiplanen för åren 2014–2015 godkänns.
Beslut
Ärendet återremitteras.

§ 50

Informationsärenden
Dnr 2012-81

Förbundsstyrelsen § 50, 2012-10-16
Muntlig information om:
- samarbetet med Ålands Näringsliv om utmanarrätt
- den digitala agendan
- ledningsgruppen för samhällsreformen
- nya överläggningar med landskapsregeringen

Tf. förbundsdirektörens förslag
Informationen antecknas till kännedom.
Beslut
Enligt förslag.
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