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Mariehamn 2014.02.06
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

____________________________________________
Erik Brunström, förbundsdirektör

Bilagor

§ 17
§ 19

Begäran om samt förslag till utlåtande, kommuners yttranden
Utdrag ur diarieföringen

Protokollet framläggs till allmänt påseende 2014-02-14
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Beslutande

Tony Asumaa
Runar Karlsson
Camilla Andersson
Jim Eriksson
Viveka Eriksson
Stig A. Mattsson
Charlotta Solax
Ingvar Björling, ers CA

Styrelsens ordförande
Styrelsens viceordf

X
X
X
X
X
X
X

Föredragande

Erik Brunström

Förbundsdirektör

X

Övriga

Niklas Eriksson
Danne Sundman
Dorita Lindholm

Stämmans ordförande
Stämmans 1 viceordf
Stämmans 2 viceordf

X
-

Protokolljustering

Tony Asumaa
Mötesordförande

Erik Brunström
Mötessekreterare

Protokollet är framlagt för påseende (sign)
2014.02.14

Utdragets riktighet intygas: ____________________
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 14, 2014-02-13
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslag.

§ 15

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 15, 2014-02-13
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras av ordförande och sekreterare direkt efter mötets avslutande och framläggs därpå följande dag till allmänt påseende.
Beslut
Enligt förslag.

§ 16

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 16, 2014-01-30
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

Sign:: ____________________
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Utlåtande rörande förslag till samhällsservicereform
Förbundsstyrelsen § 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.
Förbundsstyrelsen § 17, 2014-02-13
Förbundsdirektören har upprättat ett korrigerat förslag till utlåtande rörande
SSR.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att gentemot landskapsregeringen (ÅLR 2013/9350)
avge utlåtande rörande samhällsservicestrukturreformen enligt bilaga, samt att
även kommunernas yttranden gentemot förbundet bifogas som bilaga.

Sign:: ____________________
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Forts förbundsstyrelsen § 17, 2014-02-13
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar enhälligt att gentemot landskapsregeringen (ÅLR
2013/9350) avge utlåtande rörande samhällsservicestrukturreformen enligt bilaga, samt att även kommunernas yttranden gentemot förbundet (15 st) bifogas
som bilaga till utlåtandet.
Styrelseledamöterna Viveka Eriksson och Runar Karlsson lämnade varsitt skriftligt alternativ till kompletterande formuleringar rörande KST, vilka bifogas som
bilaga till protokollet.

Bilaga

Remissförfrågan (ÅLR 2013/9350)
Medlemskommunernas yttranden
Styrelseledamöterna VE och RK:s alternativa formuleringar

Distribueras

Ålands landskapsregering

Sign:: ____________________
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Utträdande medlems ansvar för långsiktiga förbindelser
Förbundsstyrelsen § 18, 2014-02-13
Ålands kommunförbunds höststämma beslöt i anslutning till behandlingen av
förbundets budget för år 2014 (§ 9/2013) att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att
utreda utträdd medlemskommuns ansvar för fortsatta hyreskostnader.
Ålands kommunförbunds verksamhet finansieras enligt grundavtalets 20 § av
medlemskommunerna gemensamt. Av kostnaderna skall hälften fördelas enligt
de beskattningsbara inkomsterna och hälften enligt antal kommuninvånare.
I samband med Mariehamns stads utträde ur kommunförbundet per 31.12.2012
reglerades aldrig den utträdande medlemmens andel i förbundets tillgångar
samt dess ansvar för skulder och skyldigheter, som regleras i grundavtalet 25 §.
Kommunförbundet har inga balansförda varken tillgångar eller skulder, men ett
långsiktigt tidsbundet hyresavtal avseende kontorslokaler, som till följd av stadens utträde blivit överstora för det nedbantade kommunförbundets behov.
Detta hyresavtal torde kunna betraktas som en långsiktig betalningsskyldighet,
som uppstått under tiden då Mariehamn varit medlem och för vilken kostnader
och betalningsansvar kvarstår även efter stadens utträde ur förbundet.
Mariehamns andel i finansieringen av förbundets verksamhet har under stadens
tid som medlem av förbundet, enligt fördelningsprincipen i grundavtalets 20 §,
legat runt 40 procent. Detta torde också kunna betraktas som stadens andel i de
fortsatta (netto-) hyreskostnader förbundet dras med och som beslöts om under
stadens tid som medlem av förbundet.
I dag är tre men snart bara två av kontorsrummen uthyrda i andra hand, medan
såväl KAD:s rum som stora delar av övriga ytor står outnyttjade men utbjudna
för andrahandsuthyrning. Hyresavtalet med fastighetsägaren sträcker sig till och
med oktober 2017.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att inleda förhandlingar med utträdda medlemmen
Mariehamns stad, med grundavtalsenliga anspråk på fortsatt ansvar för och del i
förbundets långsiktiga förbindelser och betalningsåtaganden som beslöts om
under tiden då staden var medlem av förbundet, och för vilka kostnaderna kvarstår emedan förbundets nytta och behov av de långsiktigt upphyrda faciliteterna
minskat radikalt som en direkt följd av stadens utträde ur förbundet.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
Distribueras

Mariehamns stad

Sign:: ____________________
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Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 19, 2014-02-13

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar till kännedom utdrag ur diarieföringen enligt bilaga.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

Bilaga

§ 20

Utdrag ur diarieföringen

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 20, 2014-02-13
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 15:20. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt ordinarie mötesplan fredag 28 mars klockan
13:00 på förbundskansliet.

Sign:: ____________________
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