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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 46, 2014-06-13
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslag.

§ 47

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 47, 2014-06-13
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 Jim Eriksson och Runar Karlsson.

§ 48

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 48, 2014-06-13
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

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.
Fortsättning 

Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsen § 49, 2013-06-13
I anslutning till förbundsstämman 20 maj hölls en öppen information och diskussion om Åda. Där dryftades frågeställningar och framkom att det bland
medlemskommunerna finns intresse i och stöd för att ansluta sig till Åda.
Frågan om finansieringsnycklar och bastjänster kommer att avgöras inom Åda
av dess styrgrupp/styrelse, men principen är att man enbart betalar för de
tjänster man nyttjar, och ”dubbel” debitering blir det inte fråga om.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner samverkansavtal för Ålands digitala agenda, och
ger förbundsdirektören i uppdrag att vidta de åtgärder som följer därav.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Förslag till samverkansavtal för Ålands digitala agenda, följebrev

Distribueras

Ålands landskapsregering, finansavdelningen, Åda

Sign: ____________________
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Utlåtande: Ny naturvårdsförordning
Förbundsstyrelsen § 50, 2013-06-13
Kommunförbundet har erhållit remissförfrågan rörande förslag till ny naturvårdsförordning (ÅLR 2014/4456).
Remissförfrågan är riktad till bl a kommunförbundet och Mariehamns stad, men
inte till de enskilda primärkommunerna. Remisstiden är satt till 23 juni.
Miljöbyrån presenterade den 8.10.2013 ett ändringsförslag för landskapsregeringen rörande en ny naturvårdsförordning om fridlysta och särskilt skyddsvärda
arter och biotoper. Det är detta förslag som nu skickas ut på remiss.
Den åländska listan över fridlysta och särskilt skyddsvärda arter fyller inte EU:s
krav idag. Alla medlemmar i EU är skyldiga att skydda vissa internationellt viktiga
arter och biotoper. Många saknar skydd på Åland, vilket betyder att t.ex. habitatdirektivet inte är ordentligt implementerat i den åländska lagstiftningen.
Att arter blir utrotningshotade beror ofta på att artens naturliga livsmiljö kraftigt
har minskat på grund av mänsklig verksamhet, t.ex. nya skogs- och jordbruksmetoder, nya vägar och ny bebyggelse.
Enligt förslaget utökas listorna över skyddade arter och biotoper, och specificeras enligt bilagor. Med en ny tilläggsparagraf (7 §) regleras att ”Landskapsregeringen skall för kännedom till kommunen sända de beslut den fattat med stöd av
16 § naturvårdslagen”.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar till kännedom förslag till ny naturvårdsförordning, enligt
bilaga (Dnr ÅLR 2012/4456), utan att ta ställning till behovet av att med hänvisning till EU-krav utöka den åländska listan över fridlysta och särskilt skyddsvärda
arter och biotoper. Kommunförbundet önskar dock i sammanhanget framföra
vikten av att påvisad förekomst av dylika arter och biotoper beaktas, men inte i
sig omöjliggör eller mer än nödvändigt enligt rimlighets- och konsekvensbedömning begränsar mänsklig verksamhet såsom bruk och byggnation av aktuella
markområden, vid beslut enligt LL om naturvård 2-3 kap.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Remissförfrågan om ny naturvårdsförordning

Distribueras

Ålands landskapsregering, registrator

Sign: ____________________
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Utlåtande: Leader Åland
Förbundsstyrelsen § 51, 2013-06-13
Leader Åland vill efterhöra kommunförbudets åsikt gällande kommunernas deltagande i Leaderprojekten och inställningen till desamma.
Idag är 14 av Ålands kommuner med i Leader som medlemmar (1 E/inv och år),
men har inte förbundit sig att delta i projekten ekonomiskt.
I programmet framkommer inte kommunernas roll tydligt, och LR menar att de
inte kommer att fastställa den (tvinga kommunerna).
Leader kommer i framtiden att själv bestämma genom en strategi hur kommunernas roll skall bli och då efterhöra deras åsikt direkt.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen framhäver vikten av frivillighet och anser det vara en fråga för
de enskilda kommunerna att ta ställning till projekt och verksamheteter inom
ramen för Leader Åland.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Leader Åland remissförfrågan

Distribueras

Leader Åland

Sign: ____________________
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Strategi för samråd med LR
Förbundsstyrelsen § 52, 2013-06-13
Ett drygt år har gått sedan avtal ingicks mellan Ålands kommunförbund och
Ålands landskapsregering för överläggningar och förhandlingar genom samrådsförfarande. Ett tiotal samrådsmöten har hållits, men inga rutiner har fastställts.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen diskuterar strategier och prioriteringar för kommande överläggningar, samt framför gentemot landskapsregeringen kravet att samrådsförfarandena ges sin enligt samrådsavtal avsedda och formella vikt som forum för
förhandlingar och överläggningar mellan landskapsregeringen och kommunerna.
Beslut
Enligt förslag, med tillägget att frågan om revidering av landskapsandelssystemet ända från steg ett skall behandlas inom ramen för det avtalade samrådet,
och att kommunförbundet emotser inbjudan till jämte underlag för dylika diskussioner i samråd med LR snarast möjligt efter sommarens semesterperioder.
Bilaga

Samrådsavtal

Distribueras

Ålands landskapsregering

Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsens mötesplan hösten 2014
Förbundsstyrelsen § 53, 2014-06-13
I januari 2014 fastställde förbundsstyrelsen mötestillfällen till och med juni 2014,
med cirka fem veckors mellanrum och företrädesvis på fredagar med start kl 13.
För hösten 2014 föreslås följande preliminära mötestillfällen:
Fredag 22 augusti
Fredag 12 september
Fredag 14 november
Fredag 19 december

(preliminär budget till kommunerna före 15.9)
(slutlig budget till kommunerna senast 30.11)

Som regel hålls mötena i förbundskansliets konferensrum med start kl 13:00.
Datum, plats och tid kan ändras och extra möten sammankallas vid behov.
Ifall förbundsstyrelse hålls 14.11 bör förbundsstämman hållas i vecka 48 (2428.11) för att slutlig budget ska hinna skickas till kommunerna senast 30.11.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att hålla höstens möten enligt ovanstående.
Beslut
Enligt förslag, med korrigering av mötestillfälle i augusti som fastställs till torsdag
21 augusti kl 13:00 på förbundskansliet.

Sign: ____________________
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Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 54, 2014-06-13
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Utdrag ur diarieföringen över inkommande handlingar, protokoll mm (bil)
Budgetuppföljning (föredras)
Lemlands kommun, uppmaning integration
Jomala kommun, uppmaning integration mm
Projektgrupper Åda (föredras)
Förteckning över förbundsdirektörens olika uppdrag och ärenden
Förbundsstämmans protokoll per 20.5
Förbundsdirektörens semestrar, kansliet stängt v 30-32
Förfrågan om delaktighet i seminarium om bemötande i vården
Förfrågan om ordnande av kurs om hot och våld

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

§ 55

Utdrag ur diarieföringen
Budgetuppföljning 1-5 [tillkommer]
Uppdrag och ärenden

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 55, 2014-06-13
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 14:30. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt mötesplan 21.8 i enlighet med FST § 53/2014.

Sign: ____________________

Sid nr 10

