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Mariehamn 7 september 2015
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

____________________________________________
Magnus Sandberg, förbundsdirektör
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 49, 11.09.2015
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Mötet förklarades lagenligt sammankallt och till antalet närvarande ledamöter
beslutfört.

§ 50

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 50, 11.09.2015
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Stig A
Mattsson och Christian Dreyer.

Beslut
Enligt förslag.

§ 51

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 51, 11.09.2015
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns

Beslut
Föredragningslistan godkändes.

Sign: ____________________
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 52

PROTOKOLL
§§ 49- 61

11.09.2015
Kl 13:00 – 14:40

Protokoll nr:

6/2015

Lagframställning, Kommunernas Socialtjänst
Förbundsstyrelsen § 17, 2015-03-17
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas remissförfrågan rörande det senast
aktuella lagförslaget för samordning av kommunernas socialtjänst (KST, ver
9.3.2015), jämte den ”kommunenkät” som förbundsdirektören skickat ut till
medlemskommunerna med anledning därav, enligt bilagor.
Remisstiden har på förbundsdirektörens begäran förlängts till onsdag 8 april.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar informationen till kännedom och behandlar frågan på
nästkommande styrelsemöte, onsdag 8 april.
Beslut
Enligt förslag.
Förbundsstyrelsen § 26, 2015-04-10
Lagförslag för samordning av kommunernas socialtjänst (KST, ver 9.3.2015), har
genom en ”kommunenkät” från ÅKF givits medlemskommunerna möjlighet att
avge synpunkter kring. Inkomna svar varierar stort i omfattning och innehåll.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en klar majoritet av kommunerna förhåller sig övervägande negativt till det liggande lagförslaget, trots stor enighet
kring att man i princip välkomnar en mer samordnad socialvård som sådan.
Lagförslaget upplevs som att det lämnar alltför mycket alltför öppet i fråga om
finansiering, inflytande, gränsdragningar och tillgänglighet, och att tidigare framförda synpunkter, frågor och farhågor kring personalhantering, överensstämmelse med pågående lagändringar i övriga landet samt förslagets grundlagsenlighet jämte alternativa huvudmannaskap inte beaktats respektive besvarats.
Remisstiden har på förbundsdirektörens begäran förlängts till fredag 10 april.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen avger utlåtande rörande lagförslag för samordning av kommunernas socialtjänst enligt bilaga.
Beslut
Enligt förslag, med korrigeringar enligt bilaga.

Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsen § 41, 16.06.2015
Landskapsregeringen har 26.5.2015 lagt fram ett lagförslag om kommunernas
socialtjänst
Länk till lagframställningen
http://goo.gl/OLBlav
Lagförslaget har 1.6.2015 remitterats till Social- och Miljöutskottet vid Ålands
lagting.
Utskottet sammanträder måndagen den 15 juni, och förbundsdirektören är då
kallad till hörande.
Lagförslaget har inte skickats på remiss till varken kommunförbundet, Mariehamns stad eller enskilda kommuner.
Analys av lagförslaget inklusive detaljkommentarer och provberäkningar som bilaga.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar ställning till hur Ålands kommunförbund skall bevaka behandlingen av förslaget om kommunernas socialtjänst framöver.
Beslut
-

-

-

Förbundsstyrelsen beslöt att vid behov närmare analysera lagförslagens effekter.
Förbundsstyrelsen beslöt att informera kommunerna, förtroendevalda och
lanskapsregeringen om effekterna av ändringarna i lagstiftningen som styr
finansieringen till kommunerna, specifikt förslaget att stryka åldergruppen 7
– 64 år från den uppgiftsbaserade landskapsandelen för socialvården.
Ålands kommunförbund uppmärksammar även det faktum att finansieringen av kommunernas socialtjänst kan komma att påverkas av den initierade
reformen av Landskapsandelssystemet med hänsyn till den tidtabell enligt
vilket lagförslaget är tänkt att träda i kraft .
Kommunförbundet informerar vid behov allmänheten inför behandlingen av
lagförslaget.

Ledamot Viveka Eriksson avlägsnade sig efter behandlingen av § 41, kl 13.05

Sign: ____________________
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---Förbundsstyrelsen § 52, 11.09.2015
Information om behandlingen av lagförslaget i Lagtinget samt eventuella övriga
åtgärder i anslutning till förslaget.
Förslag av Christian Dreyer att Ålands kommunförbund i insändarform påtalar de
brister som lagpaketet är behäftat med.
Viveka Eriksson uttalade understöd för Christian Dreyers förslag.
Ordförande Runar Karlsson föreslår att insändare inte skrivs
Stig A Mattsson understödde Runar Karlssons förslag.
Ordförande formulerade omröstningspropositionen så att understöd för Dreyers
förslag besvarades JA och understöd för Karlssons förslag NEJ.
Efter verkställd omröstning konstaterade ordförande Runar Karlsson att rösterna
fallit två JA(Dreyer, Eriksson) och två NEJ(Karlsson, Mattsson) och att ordförandes röst avgjort och att ingen insändare skickas.
Beslut
Förbundsstyrelsen konstaterade att behandlingen av lagförslagen om kommunernas socialtjänst behandlas i Ålands Lagting inkommande vecka.
Förbundsdirektören tillsammans med representanter från kommunerna listar de
brister som förbundet påtalat och som inte åtgärdats under behandlingen av lagen inför kommande regeringsförhandlingar.
---

Sign: ____________________

Sid nr 6
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Avtal om barnskyddsjour, förlängning
Förbundsstyrelsen § 53, 11.09.2015
Ålands kommunförbund har fungerat som huvudman för det samarbete inom
barnskyddet som syftar till att garantera att personal från socialvården finns att
tillgå utanför kontorstid om dessa behövs pga brådskande ärenden t.ex. i samband med polisingripanden där barn är inblandade.
Nu gällande avtal som bilaga.
Avtalet, som omfattar alla kommuner utom Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och
Sottunga, har senast förlängts att gälla till och med 31.12.2015. Förbundsdirektören har 3.9 träffat socialchefer och socialarbetare, och samtliga är av den åsikten att samarbetet fungerar såsom avsett och att avtalet bör förlängas.
På grund av oklarheten om framtida strukturer och huvudmannaskap är det
lämpligt att förlänga nu gällande avtal med två år, så att avtalet löper ut
31.12.2017.
Förlängningen av avtalet bör behandlas i samtliga berörda kommuners styrelser
senast inom november.
Förbundsdirektörens förslag
Ålands kommunförbund skickar ut nu gällande avtal tillsammans med en förfrågan om förlängning av avtalet till och med 31.12.2017. Kommunerna uppmanas
att behandla förlängningen slutligt senast inom november 2015.

Beslut
Enligt förslag.
---

Sign: ____________________

Sid nr 7
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Reformen av landskapsandelssystemet
Förbundsstyrelsen § 54, 11.09.2015
Ålands Landskapsregering har 1.9 tillsatt styrgrupp för revidering av landskapsandelssystemet.
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr
45-enskild-fi.pdf
Förbundsdirektören ingår i styrgruppen, och gruppen har hittills sammankommit
två gånger.
Arbetet beräknas vara slutfört 30.11.2015, även om arbetet kan dra ut på tiden. I
enlighet med de riktlinjer som den parlamentariska arbetsgruppen bestående av
alla lagtingspartier formulerat syftar arbetet till att förenkla upplägget för landskapsandelssystemet. Ytterligare verkar inriktningen för arbetet vara att i större
utsträckning än tidigare ta sikte på inkomstutjämnande mekanismer snarar än
kostnadskompenserande system.
Arbetet i styrgruppen förutsätter att gruppen skall kunna ta del av arbetsmaterial
och värdera beräkningar m.m. som inte är ämnade för någon vidare spridning.
Detta samtidigt som förankring av grundläggande principer och hur dessa påverkar
enskilda kommuner är väsentlig information som bör kunna utvärderas under arbetets gång.

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen utser en referensgrupp bestående av representanter för
kommunerna som får till uppgift att värdera de beräknings- och fördelningsmodeller som projektgruppen för reform av landskapsandelssystemet presenterar
för styrgruppen när denna anser att uppgifterna kan spridas eller utvärderas.
Minst en skärgårdskommun, en representant från Norra Åland och en representant från Södra Åland bör finnas representerade i gruppen, som inte behöver
sammankallas men som bör kunna kontaktas per e-post och prestera någon
form av utvärderingar
Beslut:
Förbundsstyrelsen gav förbundsdirektör i uppdrag att utse en referensgrupp
med regional förankring.
---

Sign: ____________________
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Budget 2016 samt ekonomiplan 2017-2018
Förbundsstyrelsen § 55, 11.09.2015
Ålands kommunförbund bör i enlighet med grundavtalet godkänna en budget
för följande verksamhetsår inom november och i samband med denna en ekonomiplan för de två år som följer efter budgetåret.
Inför budgeten för år 2015 bör förbundsstyrelsen igen ta ställning till vilka verksamhetsområden som kommunförbundet inför kommande år skall prioritera.
Den form som Åkf verkat i sedan år 2013 innebär stora utmaningar i förhållande
till de uppgiftshelheter som beskrivs i kommunförbundets grundavtal och de
åtaganden som följer av dessa.
Länk till 2015 års budget
http://www.kommunforbundet.ax/files/budget_2015_slutlig.pdf
Ålands kommunförbunds budget för innevarande år begränsas av hyreskostnaderna för förbundskansliet på Ålandsvägen 26. Hyresavtalet är i kraft ännu till
slutet av 2017, och andrahandsuthyrning som skulle minska nettokostnaderna
har inte förekommit i någon större utsträckning.
Utgående från erfarenheterna under de år som Mariehamns stad stått utanför
Ålands kommunförbund men fortsatt varit medlem Kommunala avtalsdelegationen så bör Kommunala Avtalsdelegationens kostnader i större utsträckning än
hittills separeras från Ålands kommunförbunds kostnader.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören förhållningsregler inför uppgörande
av budgetförslag för år 2016 och ekonomiplan för åren 2017 och 2018.
Förbundsstyrelsen bör även ta ställning till vilken verksamhet som inför 2016
skall prioriteras, detta mot bakgrund av att 2016 är första året i den nya mandatperioden och att detta brukar innebära att skolningstillfällen m.m. för förtroendevalda ordnas.
Förslag av Viveka Eriksson att Ålands kommunförbunds medverkan i olika arbetgrupper osv som inte är av strategisk betydelse fördelas bland kommunernas
representanter.
Beslut:
Budgetens volym i avseende på nettokostnader bör inte förändras i någon större
omfattning.

Sign: ____________________
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Ålands kommunförbunds roll i lagberedningsarbetet som rör lagstiftning som
påverkar kommunerna bör lyftas inför kommande regeringsperiod.
I övrigt enligt förslag.
---

Sign: ____________________

Sid nr 10
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Yttrande över Lagförslag om skyddshem för personer som drabbats av
våld i nära relationer
Förbundsstyrelsen § 56, 11.09.2015
Länk till lagframställning:
http://goo.gl/shvfmS
Ålands kommunförbund kontaktades av lagberedare Sara Karlman inför att lagförslaget skulle avges av Ålands Landskapsregering. Beredningsprocessen var
forcerad, eftersom lagframställningen skulle avges inom augusti månad. Som en
följd av det utlåtande som gavs gjordes vissa justeringar till lagframställningen.
Förbundsdirektörens utlåtande, som även delgetts förbundsstyrelsens presidium, som bilaga.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen omfattar att förbundsdirektören, på grund av den forcerade
tidtabellen för beredningen av lagförslaget, avgett utlåtande å tjänstens vägnar.
Ålands kommunförbund bör formellt, ånyo, framföra att kommunerna skall höras inför alla lagförslag som påverkar kommunernas uppgifter och finansiering.
Detta bör göras på ett sätt som är förenligt med god lagstiftningssed, vilket innebär att tillräcklig tid bör anslås för hörandet.
Beslut
Enligt förslag.
---

Sign: ____________________
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Lagframställning om Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
Förbundsstyrelsen § 57, 11.09.2015
Länk till lagframställning:
http://goo.gl/s1829x
Förslaget innebär en ändring av Kommunalskattelagen för Landskapet Åland §
16 med syfte att få den Åländska beskattningen konform med de ändringar som
genomförts i inkomstskattelagen. Ändringen av kommunalskattelagen är en del i
en ändring av sjömanspensionssystemet för att detta mera skall överensstämma
med Arbetspensionssystemet i avseende på pensionsålder osv. Sjömännens
pensionsavgifter sänks, och som en följd av detta föreslås även en sänkning av
sjöarbetsinkomstavdraget.
Enligt resonemanget i lagframställningen skulle de ekonomiska verkningarna av
lagförslaget gynna kommunerna som grupp med 750 000 € genom högre intäkter från kommunalskatten. Antalet personer som beviljats sjöarbetsinkomstavdrag i landskapet anges till 1 148 personer.
Även detta lagförslag har beretts under brådskande former, vilket enligt resonemanget i lagframställningen skulle motivera att kommunerna inte har hörts.
I framställningen ingår följande formuleringar som INTE är förankrade hos
kommunerna i enlighet med de principer om samrådsförfarande mellan kommunerna och Landskapet som bör följas när kommunernas uppgifter eller finansering påverkas.
” Sänkningen av sjöarbetsinkomstavdraget skulle betyda att de kommunala skatteintäkterna i landskapet ökar med uppskattningsvis 750 000 euro totalt. Beräkningen baserar sig på att kommunernas skatteintäkt i hela landet uppskattas öka
med 6 miljoner euro genom sänkningen av avdraget, och den åländska andelen av
det totala avdraget i hela landet vid beskattningen för 2013 uppgick till 12,5 %.
Förslagets inverkan på de kommunala skatteintäkterna skapar ett ekonomiskt utrymme för landskapsregeringen att föreslå åtgärder som kan komma fler till godo,
och detta kommer att tas i beaktande i samband med förslaget till landskapets
budget för 2016.”
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen påtalar inför Landskapsregeringen att det är oacceptabelt att
kommunerna inte hörs inför en ändring, hur liten ändringen än må vara, av
Kommunalskattelagen för Landskapet Åland.

Sign: ____________________
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Ålands kommunförbund bör formellt, ånyo, framföra att kommunerna skall höras inför alla lagförslag som påverkar kommunernas uppgifter och finansiering.
Detta bör göras på ett sätt som är förenligt med god lagstiftningssed, vilket innebär att tillräcklig tid bör anslås för hörandet.

Beslut
Enligt förslag.
---

Sign: ____________________

Sid nr 13
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Utvecklande av skatteprognosinstrument
Förbundsstyrelsen § 58, 11.09.2015
Inför 2016 kommer ÅSUB, för första gången sedan 1990-talet, inte att ta fram
den förvärvsinkomstskattekalkyl som kommunerna i Landskapet vant sig med
att få inför beslutsprocesserna i kommunerna när de kommunala inkomstskatteoch fastighetsskattesatserna skall fastslås senast 15.11.
Eftersom ÅSUB:s prioriteringar varit kända en tid har kommundirektörerna diskuterat behovet av ersättande kalkyler, och kommunicerat detta till Finlands
kommunförbund som tillhandahåller motsvarande tjänster till kommunerna i riket.
Eftersom prognosticeringen av skatteinkomster för Åländska kommuner avviker
från riket pga. Åländska avdrag i kommunalbeskattningen krävs anpassning av
prognosinstrumentet, och dessa anpassningsåtgärder är för närvarande inte
slutförda. Ytterligare har inga avtal eller bindande överenskommelser ingåtts.
Enligt en inofficiell överenskommelse har Mariehamns stad fört diskussioner
med Finlands kommunförbunds sakkunniga, och diskussionerna har lett fram till
att en prototyp till beräkningsinstrument har tagits fram.
Förbundsdirektören träffade största delen av ekonomicheferna i kommunerna i
samband med en kurs 3.9, och ekonomicheferna kände inte till att ÅSUB inte
längre skulle ta fram förvärvsinkomstskattekalkyler.
Behovet av ett ersättande beräkningsinstrument är stort på grund av skattesystemets komplexitet och den påverkan felaktigt beräknade skatteintäkter potentiellt kan ha på kommunernas resultaträkningar och därigenom felmarginalen
för t.ex. beslutsunderlagen för beslut om uttaxering.

Viveka Eriksson avlägsnade sig under behandlingen av ärendet.
Förbundsdirektörens förslag:
Ålands kommunförbund bör ha beredskaps för att medverka vid framtagande av
ett prognosinstrument för beräkning av inkomstskatteintäkterna i kommunerna
i samarbete med Finlands kommunförbund.
Mariehamns stad är involverade i diskussionerna med Finlands kommunförbund, och Ålands kommunförbund bör för medlemskommunernas räkning bidra
till att utveckla ett beräkningsinstrument som beaktar de Åländsk avvikelserna i
kommunalbeskattningen.
Beslut:
Enligt förslag.

Sign: ____________________
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Kurs i skatter och landskapsandelar
Förbundsstyrelsen § 59, 11.09.2015
Förbundsdirektören har på förfrågan från kommunernas ekonomichefer, ordnat
en kurs i skatter och landskapsandelar för kommunernas ekonomichefer och
kanslipersonal. Kursen ordnades på Jomala kommunkansli 3 september kl 12 –
16 och samlade drygt 25 deltagare.
Kursen ordnades som kostnadsfri, förbundsdirektören fungerade som kursdragare och projektledare Robert Lönnqvist från finansavdelningen medverkade.
Kostnaderna uppgår till kurshyra och kaffe, ännu ej fakturerade.
Länk till kursprogrammet.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tecknar informationen till kännedom. Kursmaterialet kan
delges förbundsstyrelsens medlemmar om intresse finns.
Beslut:
Enligt förslag.
---

§ 60

Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 60, 11.09.2015
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Diarium för inkommande ärenden
Förbundsdirektörens deltagande i kurser och seminarier

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---

Sign: ____________________
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Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 61, 11.09.2015
Beslut
Beslöts att nästa möte preliminärt hålls fredagen den 23 oktober. Klockslag
meddelas i kallelsen.

Sign: ____________________

Sid nr 16

