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FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 62

PROTOKOLL
§ 62–67

2012-11-15
Kl 10.00-10.30

Förbundskansliet

8/2012

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 62, 2012-11-15
Beslut
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 63

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 63, 2012-11-15
Beslut
Mötet förklarar protokollet justerat när det har undertecknats av ordförande och
kontrasignerats av föredragande.

§ 64

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 64, 2012-11-15
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 65

PROTOKOLL
§ 62–67

2012-11-15
Kl 10.00-10.30

Förbundskansliet

8/2012

Budget för år 2013
Dnr 2012-88

Förbundsstyrelsen § 49, 2012-10-16
Den godkända budgeten för nästa år samt ekonomiplanen ska skickas till medlemskommunerna före den 30 november 2012. 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.
______________________________________

Förbundsstyrelsen § 54, 2012-11-09
Förslaget till budget är anpassat till att Jomala sannolikt utträder ur förbundet från
år 2014. Det finns ingen budget för planåren 2014–2015 eftersom förslaget är att
förbundet upplöses, däremot finns medel reserverade för det som återstår av likvidationen år 2014.
Bilaga 4 Budget för 2013
Tf. förbundsdirektörens förslag
Budgeten för år 2013 godkänns. Kansliet har rätt att göra tekniska förändringar.
Beslut

Återremittering.
______________________________________
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL
§ 62–67

2012-11-15
Kl 10.00-10.30

Förbundskansliet

8/2012

Förbundsstyrelsen § 65, 2012-11-15
Budgeten är presenterad i bilaga 1.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Budgeten för år 2013 godkänns. Kansliet har rätt att göra tekniska förändringar.
Beslut
Enligt förslag.

§ 66

Digital agenda för landskapet Åland
Dnr 2012-92

Förbundsstyrelsen § 66, 2012-11-15
Landskapsregeringen har antagit dokumentet Digital agenda för landskapet Åland,
se bilaga. Den digitala agendan har tagits fram av en grupp med tjänstemän från
landskapsregeringen, ÅHS, Mariehamns stad och kommunförbundet. Runa
Tufvesson har representerat kommunförbundet.
Den digitala agendan ska byggas på med årliga handlingsplaner och landskapsregeringen kommer nu att utse en formell styrgrupp för det fortsatta arbetet. Kommunförbundets främsta roll i styrgruppen är att informera medlemmarna om arbetet
och bevaka deras intressen.
Bilaga 2 Digital agenda för landskapet Åland
Tf. förbundsdirektörens förslag
Att Runa Tufvesson fortsatt representerar kommunförbundet i styrgruppen för den
digitala agendan.
Beslut
Enligt förslag.
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§ 67

PROTOKOLL
§ 62–67

2012-11-15
Kl 10.00-10.30

Förbundskansliet

8/2012

Informationsärenden
Dnr 2012-81

Förbundsstyrelsen § 67, 2012-11-15
1. KL 96 § Bildande, anslutning och utträde. Bilaga 3
2. Kommunförbudet överlämnar en blomma till Eva Gustafsson-Lindvall med anledning av årsdagen för förbundsdirektör Sigurd Lindvalls bortgång.
3. Kommunförbundets ordförande förhandlar om villkoren för avtalschefen som
köptjänst.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Informationen antecknas till kännedom.
Beslut
Enligt förslag.
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ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND kf
Förbundsstyrelsen

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Datum för sammanträde
2012-11-15

Paragraf
62-67

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
§ 62-65, 67
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer
§ 66

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
Box 230
22 101 Mariehamn
Paragrafer

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.
Fogas till protokollet

BESVÄRSANVISNING
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.
Fogas till protokollet

