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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 33, 2014-05-15
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslag.

§ 34

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 34, 2014-05-15
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses NN och
NN.
Beslut
Till protokolljusterare utses Jim Eriksson och Runar Karlsson.

§ 35

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 35, 2014-05-15
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

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.

Förbundsstyrelsen § 36, 2013-05-15
Av förbundsstyrelsen godkänt bokslut och årsberättelse enligt bilaga har i enlighet med grundavtal tillsänts förbundsstämmans representanter samt granskats
av revisorerna.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar revisionsberättelsen till kännedom och överlämnar handlingarna till förbundsstämman för fastställelse samt avgörande av frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga:

Revisionsberättelse

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.
Förbundsstyrelsen § 37, 2013-05-15
Förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande höll 28.3 ett lönesamtal
med förbundsdirektören.
Konstateras
Förbundsdirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar enligt förbundsordförandes förslag, att med hänvisning till den allmänt ansträngda ekonomiska situationen inte nu införa något individuellt lönetillägg för förbundsdirektören, men att den uppgiftsbaserade grundlönen justeras i enlighet med AKTA.

Sign: ____________________
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Samverkansavtal för Ålands digitala agenda
Förbundsstyrelsen § 38, 2013-05-15
Styrgruppen för Ålands digitala agenda (Åda) har arbetat fram ett förslag till
samverkansavtal för att förverkliga agendan. Arbetet har gjorts i samarbete
mellan landskapsregeringen, ÅHS, Mariehamns stad och kommunförbundet.
Syftet är att uppnå högre kvalitet och kostnadseffektivitet samt skapa en
grund för ett gemensamt icke vinstdrivande bolag, och avsikten är att de organisationer som undertecknar avtalet samordnar e-tjänster, it-drift samt itutveckling och-förvaltning inom ramen för ÅDA.
Siktet är inställt på ett offentligt ägt bolag, men landskapsregeringen är värdorganisation då det gemensamma arbetet inleds.
Parterna betalar för de tjänster de nyttjar och ansvarar för och bär själva sina
kostnader för it-drift och it-personal, och tillser att denna underordnas ÅDA:s
ledning och tillsyn.
Att ingå i samverkan om Åda är för landskommuner och kommunalförbund frivilligt, De kan välja att gå med omgående eller att avvakta för att ansluta sig i
ett senare skede, eller inte alls. Ålands kommunförbund är enligt avtalet samordnade för och företräder de landskommuner och kommunalförbund som
ansluter sig till samarbetet, och förutsätts därför ingå i detsamma.
Enligt kommunförbundets budget för år 2014 avser förbundet att påta sig en
ytterligare mer aktiv roll i den pågående samhällsservicestrukturreformen
jämte den parallella digitala agendan. Förbundet ska tillvarata medlemskommunernas intressen i reformen och verka för goda förutsättningar för utveckling, effektivisering samt samordning av de kommunala uppgifterna.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner samverkansavtal för Ålands digitala agenda, och
ger förbundsdirektören i uppdrag att vidta de åtgärder som följer därav.
Diskussion
Understöd ges för förbundsdirektörens förslag, men också förslag om återremiss i avvaktan av diskussion i anslutning till förbundsstämman 20 maj, samt
med önskemål om förtydligande av finansieringsnycklar och bastjänster.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet.
Bilaga

Förslag till samverkansavtal för Ålands digitala agenda, följebrev

Sign: ____________________
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Representation i projektgrupper för Ålands digitala agenda
Förbundsstyrelsen § 39, 2013-05-15
Enligt projektplanen för Åda ska det tillsättas skilda styrgrupper för de olika
delprojekten. I de följande grupperna föreslås ingå representation för kommunerna genom kommunförbundet:
- Projekt CMS och konsulttjänster (webbpublicerings-/innehållshanteringssystem, konsulttjänster för att bygga hemsidor)
- Projekt intranät (högskolan och ÅHS har tagit fram kravspecifikation och ska påbörja
upphandling och installation av utvecklingsmiljön)
- Projekt ekonomisystem (nytt ekonomisystem upphandlas inom ramen för Åda och
samma modell som PA-systemet)
- Projekt upphandlingssystem (”ett nytt upphandlingssystem behöver upphandlas enligt samma modell som PA-systemet”)

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att bland medlemskommunernas tjänstemän utse representanter till de olika projektgrupperna
inom Ålands digitala agenda.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________
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Fyllnadsval kommunala avtalsdelegationen
Förbundsstyrelsen § 40, 2013-05-15
Kommunala avtalsdelegationens viceordförande Jim Bergbo anhåller om befrielse från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande av Kommunala avtalsdelegationen för mandatperioden 2012-2015, med anledning av nytt arbete
och avsaknad av möjlighet att närvara på KAD:s möten på dagtid (se bil).
Enligt kommunförbundets grundavtal 16 § gäller att:
Avtalsdelegationen består av sex medlemmar med personliga ersättare. Mandattiden är fyra år. Medlemmarna och ersättarna utses av förbundsstämman.
Till medlemmar och ersättare skall utses personer som representerar de
kommunala arbetsgivarna och har kännedom om villkoren i anställningsförhållandena. Medlemmar och ersättare skall utses så att landskapets olika delar
blir företrädda. Företrädare för kommun som utträtt ur Ålands kommunförbund kan utses till medlem i Kommunala avtalsdelegationen.
Valbar till medlem i avtalsdelegationen är den som har rösträtt i kommunalval
i någon kommun i landskapet och som samtycker till att ta emot uppdraget i
enlighet med 103 § kommunallagen. Valbar till uppdrag i avtalsdelegationen är
inte den som
1. står under förmynderskap,
2. är ledamot i Ålands förvaltningsdomstol eller
3. innehar förtroendeuppdrag i eller är anställd av tjänstemannaförening som avses i 3 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal eller av underförening till sådan förening.
Kommunala avtalsdelegationen har enligt förbundsstämman § 6/2012 följande
sammansättning:
Ordinarie
Ulla Andersson
Roger Jansson
Christian Nordas
Berit Hampf
Kerstin Lindholm
Jim Bergbo

Ersättare
Frida Halvorsen-Eriksson
Karl-Göran Eriksson
Inga-Britt Fagerholm
Kjell Berndtsson
Susanne Öström
Brage Wilhelms

Region
Mariehamn
Mariehamn
Mariehamn
Norra Åland
Skärgården
Södra Åland

Enligt avtalsdelegationens arbetsordning 4 § väljer avtalsdelegationen en ordförande och viceordförande. För perioden är Roger Jansson utsedd till ordförande och Jim Bergbo till vice.
Fortsättning 

Sign: ____________________
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Fortsättning förbundsstyrelsen § 40, 2013-05-15
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Jim Bergbo beviljas befrielse från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande av Kommunala avtalsdelegationen för mandatperioden 2012-2015, och att NN väljs som ny ledamot för återstoden av perioden. Avtalsdelegationen utser inom sig ny viceordförande.
Diskussion
Styrelseledamot Charlotta Solax föreslår som ny ledamot av KAD Jim Bergbos
efterträdare på posten som Jomala kommuns ekonomichef; Dan Lindblom.
Förslaget vinner understöd och inga andra förslag förs fram.
Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Jim Bergbo beviljas befrielse från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande av Kommunala avtalsdelegationen för mandatperioden 2012-2015, och att Jomalas nye ekonomichef Dan Lindblom väljs som ny ledamot för återstoden av perioden. Avtalsdelegationen utser inom sig ny viceordförande.
Bilaga

KAD-ledamot JB anhållan om befrielse

Sign: ____________________
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Integrationsprogram
Förbundsstyrelsen § 41, 2013-05-15
Vid integrationsseminarium i mars presenterades bl a en nu färdig manual
med praktisk information för mottagande kommuner vid en eventuell framtida
kvotflyktingmottagning på Åland.
Dåvarande vik samordnare av integrationsfrågor Johanna Fogelström beskriver
manualen som ett underlag för diskussioner bland åländska kommuner som är
intresserade av att ta emot kvotflyktingar, och påpekar möjligheten till mellankommunala samarbeten i frågan. Ett grundläggande krav för att en kommun ska kunna sluta avtal om flyktingmottagning är att man har ett kommunalt integrationsprogram, som kan vara gemensamt för flera kommuner.
För det fortsatta arbetet med framtagande av integrationsprogram etc skulle
kommunförbundet ev kunna ha en samordnande funktion, ifall medlemskommunerna så önskar. Inför ett sådant ställningstagande har förbundsdirektören gått ut med en förfrågan till medlemskommunerna och bett de som är
intresserade att meddela detta till förbundskansliet.
Företrädare för ett antal medlemskommuner har framfört önskemål om att
förbundet tar på sig en samordnande funktion i arbetet med framtagande av
kommunala integrationsprogram.
Landskapsregeringen meddelar genom kansliminister Wille Valve att man är
”tveksam till att lr [ekonomiskt] ska stödja en samordning av integrationsplanerna”, men att handledning och rådgivning torde LR kunna ge för detta.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att kommunförbundet åtar sig uppdraget att fungera som samordnare för framtagande av mallar och modeller för kommunala
integrationsprogram, och ger förbundsdirektören i uppdrag att för ändamålet
tillsätta en icke arvoderad arbetsgrupp bestående av tjänstemän från medlemskommuner, samt att vidare utreda möjligheterna till stöd för arbetet.
Beslut
Enligt förslag, med tillägget att projektet ska vara kostnadsneutralt för kommunförbundet samt att finansiering ska anhållas från landskapsregeringen.

Sign: ____________________
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Utlåtande: Lagförslag skolskjutsar
Förbundsstyrelsen § 42, 2013-05-15
Lagtinget föreslås anta en landskapslag om skolskjutsning. Samtidigt föreslår
landskapsregeringen att gällande bestämmelser om skolskjutsning i landskapsförordningen om skolskjutsning upphävs.
Genom lagförslaget införs bl.a. en möjlighet att tillfälligt använda ett ersättande
fordon utan alkolås om någon tvingande omständighet omöjliggör användandet
av ett fordon som är godkänt för skolskjutsning. Det föreslås också att landskapsregeringen ges möjlighet att bevilja dispens för skolskjutsning då en kommun inte har lyckats ingå avtal med någon som har ett fordon som är godkänt
för skolskjutsning. Landskapsregeringen föreslår vidare att en förare som ska
sköta skolskjutsning ska uppvisa ett straffregisterutdrag före skolskjutsningen inleds. Slutligen föreslås att de tekniska bestämmelserna om kraven på fordonet,
sittplatserna, skyltar och blinklyktor med mera ska utfärdas med stöd av lagen i
en ny landskapsförordning.
Även den maximalt tillåtna åldern på bilar tillåtna för skolskjuts höjs, för kategorin M2, från tio till 15 år.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen omfattar förslag till landskapslag om skolskjutsning samt att
gällande bestämmelser enligt förordningen om skolskjutsning upphävs. Förändringarna välkomnas då de innebär i lag förtydligade krav på fordon och personer
som utför skjutsningarna, vilket gynnar säkerheten och tryggheten, samtidigt
som där ges utrymme för flexibilitet och pragmatiska lösningar vid tillfälliga hinder att leva upp till kraven.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Remissförfrågan om lagförslag för skolskjutsar

Sign: ____________________
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Utlåtande: Hembygdsrättslagstiftning
Förbundsstyrelsen § 43, 2013-05-15
Kommunförbundet har nu erhållit den tidigare aviserade remissförfrågan rörande förslag till ny hembygdsrättslagstiftning.
Betänkandet om hembygdsrätt är det första i en serie som kommer att följas av
betänkanden rörande även jordförvärd resp näringsrätt, som kommer senare.
Remissförfrågan är riktad till bl a kommunförbundet och staden, och remisstiden
är satt till 12 maj.
Kommunförbundet har gett sina medlemskommuner möjlighet att, inför förbundets utlåtande, inkomma med kort formulerade synpunkter.
Medlemskommunerna Brändö, Geta, Jomala, Lemland, Saltvik och Sund har avgivit yttranden i frågan, och de ställer sig alla positiva till de föreslagna ändringarna av lagen.
Ändringsförlagen bygger i stort på en förenkling och kodifiering av regelverken,
vilket väntas leda till ökad rättssäkerhet, likabehandling och förutsebarhet.
Enligt förslaget ska också tid som avsätts för studier utanför Åland exkluderas
från den tid efter vilken boende utanför Åland förlorar hembygdsrätten.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen välkomnar och uttrycker understöd för förslag till ny hembygdsrättslagstiftning, enligt bilaga (Dnr ÅLR 2012/7870).
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att ta till kännedom remissförfrågan om förslag till
ny hembygdsrättslagstiftning enligt bilaga (Dnr ÅLR 2012/7870), och bifogar till
sitt svar de från medlemskommunerna inkomna yttrandena (6 st).
Bilaga

Remissförfrågan om hembygdsrättslagstiftning
Medlemskommuners inkomna yttranden (6 st)

Sign: ____________________
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Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 44, 2014-05-15
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Utdrag ur diarieföringen över inkommande handlingar, protokoll mm (bil)
Budgetuppföljning (föredras)
Slutrapport från lagberedningsgruppen för KST
Rapport från samrådsmöten, bl a frågan om utebliven fyraårsjustering
(muntl)
Rapport rörande reformarbetet, lägesstatus i arbetsgrupper mm (muntl)
Förteckning över förbundsdirektörens olika uppdrag

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

§ 45

Utdrag ur diarieföringen
Budgetuppföljning; kvartalsrapport 1-3 och balansställning 1-4

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 45, 2014-05-15
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 15:00. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt ordinarie mötesplan fredag 13 juni klockan 13:00
på förbundskansliet.

Sign: ____________________

Sid nr 13

