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Mariehamn 2014.03.21
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

____________________________________________
Erik Brunström, förbundsdirektör
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 21, 2014-03-28
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslag.

§ 22

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 22, 2014-03-28
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras av ordförande och sekreterare direkt efter mötets avslutande och framläggs därpå följande vardag till allmänt påseende.
Beslut
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Viveka
Eriksson och Stig A Mattsson.

§ 23

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 23, 2014-03-28
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

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. Juristbyrån Cityjuristerna Ab har för ändamålet avgivit ett juridiskt utlåtande i frågan.
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 dryga 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.

Sign: ____________________
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Forts förbundsstyrelsen § 24, 2014-03-28
Förbundsdirektören har bjudit in Mariehamns stad till diskussion i frågan om
stadens fortsatta ansvar för förbundets långsiktiga hyreskostander, vilka togs
beslut om under stadens tid som medlem av förbundet. Mariehamns stad har
dock avböjt dylika diskussioner.
Enligt den gängse och lagstadgade fördelningsnyckeln för finansieringen av förbundets verksamhet skulle Mariehamns stads andel för år 2013 vara 42,95 procent. Förbundets nettohyreskostnad, efter avdrag för andrahandshyresintäkter
samt KAD:s andel för perioden januari tom augusti, är 13.536,52 euro. Stadens
andel blir därmed 5.813,94 euro.
Stadens andel i förbundets långsiktiga betalningsförbindelser borde i princip ha
reglerats i samband med stadens utträde ur förbundet, vilket dock aldrig gjordes, och ansvaret borde enligt grundavtalets 20 § ha ställts i proportion till förbundets grundkapital, som dock aldrig fastställts. Medlemskommuns ansvar för
skulder och skyldigheter regleras emellertid i grundavtalet 25 §, och även utträdd medlem torde på samma grunder ha ansvar för långsiktiga förbindelser
som man varit med och tagit beslut om.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att gentemot utträdda medlemmen Mariehamns
stad rikta 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. Anspråken görs med hänvisning till
kommunallagen 84 § 6 p och 99 §, samt kommunförbundets grundavtal 5, 20, 24
och 25 §§, och uppgår enligt uträkning (bilaga) till 5.813,94 euro för år 2013.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Juristutlåtande
Uträkningsgrund

Distribueras

Mariehamns stad

Sign: ____________________
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Årsberättelse och bokslut för år 2013
Förbundsstyrelsen § 25, 2013-03-28
Kommunförbundets årsberättelse: se bilaga.
Enligt 68 § kommunallagen ska bokslut inklusive verksamhetsberättelse överlämnas till förbundsstämman före utgången av juni månad.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och årsberättelse enligt bilaga och överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.
Beslut
Enligt förslag
Bilaga:

§ 26

Bokslutshandlingar med verksamhetsberättelse och balansbok

Tillsättande av handikappråd
Förbundsstyrelsen § 26, 2013-03-28
Enligt lag om service och stöd på grund av handikapp tillsätter landskapsregeringen ett handikappråd på Åland.
Ålands kommunförbund ombeds inkomma med förslag på en representant
jämte personlig ersättare till handikapprådet.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att inför landskapsregeringen föreslå en representant jämte personlig ersättare till handikapprådet.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att inför landskapsregeringen föreslå förbundsstyrelseledamot Viveka Eriksson som representant med förbundsdirektör Erik Brunström som personlig ersättare i handikapprådet.

Bilaga

LR Brev 71 S10 Tillsättande av handikappråd […] inkl reglemente

Sign: ____________________
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Fördelningen av samfundsskatter
Förbundsstyrelsen § 27, 2013-03-28
Ålands landskapsregering fastställer med stöd av 32 § kommunalskattelagen
(2011:119) för landskapet Åland fördelningen av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt mellan de enskilda kommunerna. De enskilda kommunernas andelar för år 2014 föreslås som följer:
Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge

0,01236404
0,00635180
0,04279017
0,02861942
0,00079670
0,01269393
0,13457284
0,00174834

Kökar
Lemland
Lumparland
Mariehamn
Saltvik
Sottunga
Sund
Vårdö

0,00157410
0,00730859
0,00651625
0,65422353
0,08535206
0,00100021
0,00296978
0,00111824

Finansavdelningen önskar kommunförbundets besked senast den 26 mars.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen antecknar sig landskapsregeringens förslag till kännedom.
Beslut
Enligt förslag.
Distribueras

LR, registrator

Sign: ____________________
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Kommunala avtalsdelegationens samarbeten och framtida organisation
Förbundsstyrelsen § 28, 2013-03-28
Vid kommunala avtalsdelegationens sammanträde den 16 oktober 2013 behandlades under § 13 ett ärende angående samarbete med kommunarbetsgivarna. Frågan lär ska ha lyfts vid ett flertal tillfällen tidigare men inte kommit att
resultera i något mer konkret.

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen har inga invändningar mot att kommunala avtalsdelegationen
diskuterar mer formaliserade samarbeten med kommunarbetsgivarna, men skall
hållas informerad om hur diskussionerna går inför framtida avgöranden.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________
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Förbundsdirektörens anställning och avlöning
Förbundsstyrelsen § 29, 2013-03-28
Enligt förbundsdirektörens anställningsavtal 3 § gäller att
• Tjänsteförhållandet gäller tillsvidare efter en prövotid om sex (6) månader
(1.9.2013-28.02.2014).
• Efter prövotiden omprövas lönebildningen och kompletteras med ett individuellt prövningsbaserat lönetillägg, som fastställs i Förbundets styrelse, och
som omprövas årligen om våren.
• Lönens grunddel justeras successivt i enlighet med kollektivavtal (AKTA) samt
ifall annat beslutas med hänvisning till förändringar i Förbundets verksamhet
eller i Direktörens arbetsuppgifter.
Direktörens arbetsresultat och -situation följs upp och utvärderas årligen genom enskilt samtal med Förbundets styrelseordförande, varvid även den individuella lönesättningen kan prövas i styrelsen.
Konstateras:
Förbundsdirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Förbundsstyrelsens ordförandes förslag:
[tillkommer efter samtal mellan ordförande och direktör]
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.

Sign: ____________________
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Förbundsdirektörens semestertider
Förbundsstyrelsen § 30, 2013-03-28
Enligt förbundsdirektörens anställningsavtal 3 § gäller att
• Semester- och pensionsförmåner, arvoden, traktamenten och kilometerersättningar samt andra villkor och förmåner regleras utöver vad som här överenskommits enligt AKTA-avtal jämte lag.
Förbundsdirektören har varit anställd hos kommunförbundet sedan 1 september 2013 (7 mån per 31.3) och har före det arbetat bl a 5,5 år som kommundirektör i Geta kommun, vilket torde räknas som erfarenhetsgrundande.
Enligt AKTA 4 kap 5 § 2 mom 2b punkt gäller att tjänsteinnehavare som, vid
utgången av kvalifikationsår som slutar 31.3, varit anställd i minst sex månader
hos kommunalförbundet samt har minst fem år av erfarenhetsgrundande anställningstid, efter sju kvalifikationsmånader har 18 semesterdagar.
Sommarsemestrar bör vara fastställda före utgången av april månad. Förbundsdirektören önskar semester en vecka runt midsommar och ett par veckor runt månadsskiftet juli/augusti, samt möjlighet att få semesterpenningen
omvandlad till tid.
Konstateras:
Förbundsdirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Förslag:
Förbundsstyrelsen fastställer förbundsdirektörens semesterdagar för kvalifikationsåret 2013 till 18 dagar och beviljar därutöver omvandling av semesterpenning till tid, samt befullmäktigar förbundsstyrelsens ordförande att under
april ta närmare beslut om direktörens sommarsemestrar.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________
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Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 31, 2014-03-28
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Utdrag ur diarieföringen över inkommande handlingar, protokoll mm (bil)
Budget 2014, dispositionsplan på detaljkontonivå (bil)
Rapport från samrådmöte, bl a frågan om utebliven fyraårsjustering (muntl)
Rapport rörande reformarbetet, lägesstatus i arbetsgrupper mm (muntl)
Budgetuppföljning jan-feb 2014
Förbundsstämmans protokoll, höststämman

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar ovanstående till kännedom.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

§ 32

Utdrag ur diarieföringen
Budget 2014 med dispositionsplan
Budgetuppföljning jan-feb 2014
Förbundsstämmans protokoll, höststämman

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 32, 2014-03-28
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 14:40. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt ordinarie mötesplan fredag 9 maj klockan 13:00
på förbundskansliet.

Sign: ____________________

Sid nr 11

