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____________________________________________
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 30, 2015-05-08
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslag.

§ 31

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 31, 2015-05-08
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses NN och
NN.
Beslut
Enligt förslag. Till protokolljusterare utses Stig Mattsson och Charlotta Solax.

§ 32

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 32, 2015-05-08
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________
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Årsberättelse och bokslut för år 2014
Förbundsstyrelsen § 14, 2015-03-17
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
Förbundsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Förbundsstyrelsen § 25, 2015-04-10
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
Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och årsberättelse enligt bilaga och överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.

Förbundsstyrelsen § 33, 2015-05-08
Bokslut och årsberättelse enligt bilaga har tillsammans med övriga räkenskaper
granskats av revisorerna 16 april. Revisionsberättelse enligt bilaga.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar revisionsberättelsen till kännedom och överlämnar handlingarna till förbundsstämman för fastställelse samt för avgörande av frågan om
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Beslut
Enligt förslag.
Bilagor:

Revisionsberättelse

Sign: ____________________
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Rekrytering av ny förbundsdirektör
Förbundsstyrelsen § 27, 2015-04-10
Förbundsdirektören har på egen begäran per 13.3.2015 beviljats avsked (§
20/17.3.2015). Enligt anställningsavtal gäller två månader uppsägningstid.
Tjänsten har lediganslagits hos AMS fredag 20.3. Annons har publicerats i Nya
Åland 20.3 och i Ålandstidningen 21.3, samt på förbundets hemsida 20.3 och
med länkar i olika sociala medier.
Behörighetskrav och meriter har angivits utgående från grundavtal och förvaltningsstadga. Som sista ansökningsdag har angivits måndag 20.4 kl 16:00.
Förbundsdirektören förhandlar med styrelseordförande om semesteruttag samt
övriga praktiska arrangemang i anslutning till avslutandet av tjänsten.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen utser en rekryteringskommitté med uppdrag att granska inkomna ansökningar och genomföra intervjuer med sökande, samt att avge ett
beslutsförslag gentemot förbundsstyrelsen till det möte som hålls 8 maj 2015.
Beslut
Enligt förslag. Till rekryteringsgruppen utses styrelsepresidiet och förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen § 34, 2015-05-08
Inom utsatt tid har åtta (8) ansökningar inkommit. Rekryteringsgruppen har intervjuat tre av de sökande, och gjort en helhetsbedömning av deras lämplighet.
I bedömningen ingår formella meriter, sett till relevant utbildning och arbetserfarenhet, och av upplevd skicklighet, förmåga och medborgerlig dygd, samt beaktas personliga egenskaper såsom de framstått vid personliga intervjuer och vid
hörande av angivna referenser. Bedömningen innefattar även i enlighet med
grundavtal 14 § administrativ förmåga och förtrogenhet med kommunal förvaltning, och enligt kommunallagen 59 § kännedom om landskapets förhållanden.
Rekryteringsgruppens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar med hänvisning till ovanstående bedömningsgrunder att Magnus Sandberg är bäst lämpad för tjänsten, och utser därför densamme till ny förbundsdirektör för Ålands kommunförbund, med tillträde så
snart möjligt. Ordförande Tony Asumaa ges fullmakt att förhandla fram ett arbetsavtal med tillträdesdatum och anställningsvillkor samt där lönen håller sig
inom budgeterade medel.
Beslut
Enligt förslag, med tillägg att fyra månader prövotid ska tillämpas från tillträde.
Bilagor:

Ansökningshandlingar (* 8)
Sammanställning över de sökande

Sign: ____________________
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Utlåtande: Servicesedlar inom socialvården
Förbundsstyrelsen § 35, 2015-05-08
Landskapsregeringen (ÅLR 2015/3174, Remiss nr 24 L1) bereder möjlighet för
Ålands kommunförbund och Mariehamns stad att avge yttrande över det bifogade lagförslaget om servicesedlar inom socialvården.
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning
på Åland av rikets lag om servicesedlar inom social- och hälsovården, till den del
den avser socialvården. Den föreslagna landskapslagen är en blankettlag. Förslaget medför att centrala verksamhetsprinciper viktiga för en mer omfattande användning av servicesedlar kodifieras. Enligt förslaget ska blankettlagen tillämpas
på kommunala socialvårdstjänster. Förslaget innehåller även följdändringar i
landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården.
I lagförslagets allmänna motivering redogörs för förslagets ekonomiska och administrativa konsekvenser, vilka anges såsom ”svåra att närmare uppskatta”, beroende på grad av ibruktagande och nyttjande inom olika områden. Där görs
dock antagandet att ibruktagandet av systemet kan medföra vissa extra kostnader, som dock på sikt inbesparas genom ökad produktivitet och kostnadseffektivitet på området.
Viktigt för kommunerna att notera är att den föreslagna lagen baseras på frivillighet. Jämfört mot tidigare gällande regelverk förtydligas hur kommunerna ska
gå till väga ifall de vill ta i bruk ett system med servicesedlar. Varje enskild kommun ska fortsättningsvis ha rätt att besluta huruvida man vill ta i bruk system
med servicesedlar, samt till vilka tjänster de i så fall ska kunna användas.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen avger utlåtande rörande lagförslag om servicesedlar inom socialvården (ÅLR 2015/3174) enligt följande:
Ålands kommunförbund välkomnar förslag till landskapslag om tillämpning på
Åland av rikets lag om servicesedlar inom social- och hälsovården, till den del
den avser socialvården. Blankettlagen förtydligar regelverken och ger bättre förutsättningar för användande av servicesedlar.
Förslaget baseras på kommunal frivillighet och antas kunna leda till ökad konkurrens och högre kostnadseffektivitet, samtidigt som det kan leda till ökad valfrihet för klienter och brukare.
Det kan finnas en risk i att förutsättningarna för offentligt ordnade socialvårdstjänster i kommunernas egen regi påverkas, varvid den kommunala frivilligheten
i praktiken kan bli att begränsas. Den risken bedöms dock inte som stor.
Önskvärt vore att landskapsregeringen som ansvarig tillsynsmyndighet kunde
upprätthålla register över godkända serviceproducenter.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga:

Landskapsregeringens remissförfrågan inkl lagförslag

Sign: ____________________
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Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 36, 2015-05-08
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Utdrag ur diarieföringen över inkommande och utgående handlingar, bilaga
Budgetuppföljning 1-3 (kvartalsrapport), bilaga
Avtal om samarbete kring expertgrupp för barnskydd, till påseende

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

§ 37

Utdrag ur diarieföringen
Budgetuppföljning 1-3 2015

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 37, 2015-05-08
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 13:45. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt kallelse, före midsommar.

Sign: ____________________
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