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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 75, 2014-11-14
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslag.

§ 76

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 76, 2014-11-14
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses NN och
NN.
Beslut
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Dorita
Lindholm och Charlotta Solax.

§ 77

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 77, 2014-11-14
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________

Sid nr 3
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Bolagsbildning för Ålands digitala agenda
Förbundsstyrelsen § 59, 2014-09-12
Förbundsstyrelsen godkände (FST § 49/13.6.2014) samverkansavtal för Ålands
digitala agenda. Enligt samverkansavtalet förutsätts att parterna bildar gemensamt aktiebolag för Ådas fortsatta verksamhet.
Styrgruppen för Ålands digitala agenda (Åda) har nu arbetat fram ett förslag till
bolagsordning och bolagsbildningsavtal.
Enligt kommunförbundets verksamhetsplan för år 2014 avser förbundet att
påta sig en ytterligare mer aktiv roll i den pågående samhällsservicestrukturreformen jämte den parallella digitala agendan.
I förbundets budget finns inte medel upptagna för inköp av aktier, men åtgärden kan anses gå i linje med målsättningar enligt verksamhetsplanen. Aktierna
är att betrakta som lös egendom, men med ett bestående nominellt värde.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner bolagsordning och bolagsbildningsavtal för
Ålands digitala agenda, enligt bilaga, och ger direktören i uppdrag att vidta de
åtgärder som följer därav.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med önskemål om att
hänvisning till samverkansavtalet införs i bolagsbildningsavtalet, att en bolagsjurist granskar handlingarna samt att kommunförbundet och dess medlemskommuners status jämte innebörden av överföringen av tjänster förtydligas.
Förbundsstyrelsen § 70, 2014-10-24
Handlingarna inför Ådas bolagsbildning har granskats av juridisk byrå DKCO
och bearbetats inom Ådas styrgrupp. Liggande förslag till aktieägaravtal utgår
långt från och hänvisar till tidigare upprättat samverkansavtal.
Vid sittande möte närvarar såväl Dan Karlsson från DKCO som Anna-Lena Landereng, för Ådas ledning.
Juridiska aspekter liksom kommunförbundets och kommunernas tänkta status,
roll och funktion redogörs för och ges möjlighet att diskuteras.
Fortsättning 

Sign: ____________________

Sid nr 4
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Fortsättning FST § 70/2014 och 78/2014
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner aktieägaravtal för Ålands digitala agenda, enligt
bilaga, och ger direktören i uppdrag att vidta de åtgärder som följer därav.
Diskussion
Runar Karlsson och Stig A Mattsson understöder förbundsdirektörens förslag.
Viveka Eriksson föreslår bordläggning, understödd av Tony Asumaa, Jim Eriksson och Charlotta Solax.
Understöd motsvarande 1/3 ges för Viveka Erikssons förslag.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar enligt Viveka Erikssons förslag att ärendet bordläggs, medan frågan förankras i medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsen § 78, 2014-11-14
Sedan ärendet bordlades 24.10 har handlingarna tillställts medlemskommunerna till kännedom och frågan om bolagets ekonomimodell har inletts behandling av i styrgruppen för Åda.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner aktieägaravtal för Ålands digitala agenda, enligt
bilaga, och ger direktören i uppdrag att vidta de åtgärder som följer därav.
Diskussion
Ledamot Viveka Eriksson föreslår att ”Ärendet förs till förbundsstämman för
diskussion och information. Vid stämman deltar representanter för Åda och
andra sakkunniga. Styrelsen föreslår att ärendet efter diskussion återremitterar ärendet för beslut”. Förslaget vinner understöd.
Förbundsdirektören ber att få komplettera sitt beslutsförslag med tillägget att
ärendet för stämman till kännedom. Förslaget vinner understöd.
Omröstning
Förbundsdirektörens förslag (JA) ställs mot Erikssons förslag (NEJ).
JA:
JE, DL, SM, CS
NEJ:
VE, TA
Konstateras
Förbundsdirektörens förslag (JA) vinner med röstetalet 4-2, och blir beslut.
TA och VE reserverar sig mot beslutet. Reservationen justeras per capsulam
17.11.
Fortsättning 

Sign: ____________________
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Fortsättning FST § 78/2014

Beslut
Förbundsstyrelsen godkänner aktieägaravtal för Ålands digitala agenda, enligt
bilaga, och ger direktören i uppdrag att vidta de åtgärder som följer därav.
Ärendet förs förbundsstämman till kännedom.

Bilaga

Förslag till aktieägaravtal för Åda

Distribueras

Landskapsregeringen, Åda, medlemskommunerna, stämmodelegaterna

Sign: ____________________

Sid nr 6
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Budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017
Förbundsstyrelsen § 64, 2014-09-12
Kommunallagen 64-65 §§, Grundavtalet 8, 26 och 28 §§, Förvaltningsstadgan 62
och 66 §§, fritt sammanfattat:
Till förbundsstämmans uppgifter hör att godkänna ekonomiplanen och budgeten för följande kalenderår samt att fastställa avtalsdelegationens budget.
Vid beredningen av ekonomiplanen skall medlemskommunerna ges tillfälle att
framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.
Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas medlemskommunerna före 15.9, och den godkända budgeten och ekonomiplanen före 30.11.
Prissättningsgrunderna för prestationer fastställs av förbundsstämman i samband med att budgeten godkänns. Enhetspriserna för prestationer fastställs av
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen besluter om övriga frågor som gäller finansiering och penningrörelse samt kan vid behov utfärda närmare föreskrifter och anvisningar för
ekonomiförvaltningen.
Förbundsstyrelsen kan delegera rätt att besluta om upplåning och placeringar
vidare till andra organ och tjänstemän.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen beslutar att åt medlemskommunerna meddela följande:
-

-

Den preliminära budgeten för år 2015 utgår från innevarande års budgetramar, och
den enda utökningen på totalnivå motsvaras av den avtalade indexjusteringen för
KAD (konsumentprisindex, preliminärt max 2 %, ca +1.500 €)
Medlemskommunernas betalningsandelar förblir därmed återigen i stort sett oförändrade gentemot innevarande år
I budgeten utökas utrymmet för självbärande projekt och kursverksamhet
Prissättningsgrunderna för prestationer föreslås fastställas enligt principen om krav
på självbärande, men med utrymme för överskott i enskilda evenemang och projekt
Bland annat en kurs för nya förtroendevalda planeras till efter valet
Möjlighet ges för anlitande av en högskole- eller annan praktikant samt tillfällig förstärkning på förbundskansliet
Fokus i verksamheten ligger på SSR och översyn av landskapsandelssystemet
I enlighet med avsikterna med Åda förs IT-driften över till bolaget
Kommunförbundets hemsida ses över grundligt
Kommunförbundets styrdokument ses över inför höststämman
Fortsättning 

Sign: ____________________
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Fortsättning FST § 64/2014 och FST § 79/2014
-

Alternativ för KAD:s framtid utreds och övervägs
Frågan om förbundets lokaler och lokalisering prioriteras
Det slutliga budgetförslaget behandlas i förbundsstyrelsen 14 november
Förbundsstyrelsens budgetförslag förs till stämman före utgången av november

Medlemskommunerna ges fram till 31 oktober tillfälle att framlägga synpunkter
och förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.
Beslut
Enligt förslag, med tillägget att hyresintäkterna är osäkra.

Förbundsstyrelsen § 79, 2014-11-14
Det preliminära budgetförslaget har delgivits medlemskommunerna och inga
synpunkter eller förslag har framförts.
Förbundsdirektören har utgående från detta producerat ett sammanhängande
dokument med förslag till förbundets budget och verksamhetsplan för år 2015
jämte ekonomiplan 2016-2017, enligt bilaga.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomiplan 2016-2017 enligt bilaga och föreslår inför förbundsstämman att fastställa i
budgeten angivna verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt.
Förbundskansliet befullmäktigas att därefter utföra tekniska ändringar samt att
behandla dispositionsplanen på detaljkontonivå.
Medlemskommunerna ges fram till förbundsstämmotillfället möjlighet att skriftligen via förbundskansliet till stämmans kännedom framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.
Beslut
Enligt förslag, med korrigeringar enligt bilaga.
Bilaga

Förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017

Distribueras

Medlemskommunerna, stämmodelegaterna

Sign: ____________________

Sid nr 8
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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.
Fortsättning 

Sign: ____________________
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Fortsättning FST § 24/2014 och 80/2014
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.

Förbundsstyrelsen § 80, 2014-11-14
Kommunförbundet har 22.5 riktat faktura gentemot Mariehamns stad avseende
stadens ansvar för och andel i fortsatta hyreskostnader.
Mariehamns stads finanschef Peter Carlsson meddelar per e-post 3.9 att ” Mariehamns stad bestrider fakturan då vi bl.a. anser den vara obefogad och konstruerad efter att Mariehamns stad sedan länge utträtt ur ÅK”.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen yrkar att ärendet avgörs som ett förvaltningstvistemål och
ger förbundsdirektören i uppdrag att i samråd med inköpt juridisk expertis anhängiggöra ärendet hos Ålands förvaltningsdomstol.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________

Sid nr 10
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Utlåtande: Arbetsmarknadspolitik
Förbundsstyrelsen § 81, 2013-11-14
Ålands landskapsregering (Dnr 2013/4277 Remiss 54 N10) ber om kommunförbundets yttrande över slutrapport jämte lagförslag om arbetsmarknadspolitik.
Arbetsgruppen för översyn av lagstiftningen om arbetsmarknadspolitik har utgått från gällande landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (ÅFS
2006:8) och tagit fram ett förslag till ny och förändrad lagstiftning jämte detaljmotiveringar. Förslagen än ämnade att förenkla och förtydliga bestämmelserna
för att mer effektivt kunna uppfylla de sysselsättningspolitiska målsättningarna.
De ändringar som föreslås anges ha verkningar främst för Ams och landskapets
utbildningsbyrå. De utökade resonemangen och övervägningarna innebär dock
helt uppenbart en ökad ambitionsnivå och kostnader även för kommunerna.
Detta gäller inte minst i fråga om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Bestämmelser om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte finns i en särskild lag i
riket (FFS 2001/189) som reglerar samverkan mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och kommunerna då det gäller att sysselsätta personer som antingen
varit arbetslösa en lång tid eller beroende av utkomststöd.
Genom lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte förpliktigas arbetskraftsmyndigheten och kommunen att tillsammans med den aktuella personen göra
upp en aktiveringsplan. Arbetskraftsmyndigheten tar initiativ gällande personer
som får arbetsmarknadsstöd och kommunen gällande personer som får utkomststöd.
Arbetsgruppen föreslår att kommunerna ges tillfälle att ge särskilt utlåtande beträffande systemet med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i den fortsatta
behandlingen av förslagen i rapporten. Såvida förfaringssättet ska införas krävs
en aktiv lagstiftningsåtgärd. Något sådant konkret förslag finns nu inte.
Ett exempel på föreslagen åtgärd som rör kommunerna är arbetsgruppens förslag till ändring av landskapslag om främjande av integration, 10 § Arrangemang
för den inledande kartläggningen. Enligt paragrafen är det Ams som påbörjar
den inledande kartläggningen för en invandrare som är arbetslös och registrerad
som arbetssökande vid Ams. Om däremot invandraren annat än tillfälligt får utkomststöd är det kommunen som inleder den inledande kartläggningen.
I övrigt föreslår arbetsgruppen åtgärder rörande utbildningsprövning, sysselsättningsutbildning och frivilliga studier, samt validering som sysselsättningsåtgärd
jämte införande av ungdomsgaranti. Vidare föreslås den befintliga arbetskraftskommissionen att avskaffas. Dessa åtgärder berör dock i begränsad utsträckning
kommunerna på ett direkt sätt.
Fortsättning 

Sign: ____________________
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Fortsättning FST § 81/2014
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen konstaterar att de nu liggande konkreta förslagen till ändrad
lagstiftning rörande arbetsmarknadspolitik i begränsad utsträckning på ett direkt
sätt berör kommunerna, men att arbetsgruppen i sin slutrapport även för resonemang kring lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, vilket skulle innebära höjd ambitionsnivå och ökade kostnader för kommunerna.
Kommunförbundet tar därför till kännedom arbetsgruppens slutrapport jämte
förslag till lagstiftning rörande arbetsmarknadspolitik, och emotser att bli involverad i ett tidigt skede i det fall det blir aktuellt att gå vidare med förslag till lag
om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
I all ny och förändrad lagstiftning som rör kommunerna önskar kommunförbundet framföra vikten av att den kommunala finansieringsprincipen tillämpas, och
att förbundet involveras i processen i ett tidigt skede.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med begäran om förlängd
remisstid.
Bilaga

Remissförfrågan rörande arbetsmarknadspolitik

Distribueras

Landskapsregeringens registrator

Sign: ____________________
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Utlåtande: Lag om hälsoskydd
Förbundsstyrelsen § 82, 2013-11-14
Ålands landskapsregering (Dnr 2014/872 Remiss 49 L10) ber om kommunförbundets yttrande över förslag till lag om hälsoskydd.
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning
av rikets hälsoskyddslag. Samtidigt upphävs landskapslagen (1967:36) om hälsovården.
Genom blankettlagen avser man att modernisera, förtydliga och förenkla hälsoskyddslagstiftningen och anpassa den till förhållandena i dagens samhälle.
Den nu gällande lagen är utformad för en kommunal skötsel av hälsoskyddsuppgifterna och inte anpassad till att landskapsförvaltningen tagit över desamma.
Även i den aktuella rikslagstiftningen tillskrivs ansvar och uppgifter på kommuner och regionförvaltning. Förslag till landskapslag om tillämpning av rikets hälsoskyddslag föreslås dock att den anpassas till den åländska myndighetsstrukturen, så att uppgifter som enligt rikslagstiftningen ankommer på kommunerna
samt på regionförvaltningsverken ska skötas av ÅMHM. Övriga myndighetsuppgifter ska skötas av landskapsregeringen.
Förslaget saknar enligt beredningen kända ekonomiska konsekvenser, men antas har positiva administrativa konsekvenser i och med att ÅMHM:s arbete förenklas då lagstiftningen blir tydligare.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen välkomnar förslag till landskapslag om tillämpning av rikets
hälsoskyddslag, med föreslagna anpassningar till åländsk myndighetsstruktur,
varvid lagstiftningen moderniseras och ansvarsfördelningen för hälsoskyddsuppgifterna förtydligas.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Remissförfrågan rörande lag om hälsoskydd

Distribueras

Landskapsregeringens registrator

Sign: ____________________

Sid nr 13

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 83

PROTOKOLL
§§ 75–87

2014-11-14
Kl 13:00−15:00

Protokoll nr:

8/2014

Uttalande om kommunpaketet
Förbundsstyrelsen § 83, 2014-11-14
Enligt förbundsstyrelsens beslut § 73/24.10.2014 ”Tillkännagivanden” skulle på
styrelseledamot Charlotta Solax begäran ”frågan om ”kommunpaketet” tas upp
som ärende vid nästa möte”.
Landskapsregeringens begäran om samrådsdelegationens synpunkter rörande
det föreslagna ”kommunpaketet” á den 15.10 jämte det därpå enligt begäran
samma dag avgivna uttalandet bifogas.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar ärendet till kännedom.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att rikta en skrivelse till landskapsregeringen med uttryckt missnöje över hur kort tid samrådsdelegationen fått för att ge sitt uttalande, med hänvisning till gällande samrådsavtal och det faktum att kommunförbundet har 15 medlemskommuner att företräda.
Bilaga

LR:s begäran om synpunkter jämte avgivet uttalande

Sign: ____________________

Sid nr 14

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 84

PROTOKOLL
§§ 75–87

2014-11-14
Kl 13:00−15:00

Protokoll nr:

8/2014

Kommunala avtalsdelegationens framtida organisation
Förbundsstyrelsen § 84, 2014-11-14
Kommunala avtalsdelegationen är enligt kommunallagen 100 § en del av Ålands
kommunförbund, men sköts sedan september 2013 genom ett samarbetsavtal
som en köptjänst från Jomala kommun.
Kad har sedan oktober 2013 fört en intern diskussion om sin egen framtida organisation. Vid kommunala avtalsdelegationens sammanträde den 16 oktober
2013 behandlades under § 13 ett ärende angående samarbete med kommunarbetsgivarna. Frågan fördes till kommunförbundets styrelse.
Förbundsstyrelsen hade enligt beslut § 28/28.3.2014 ”inga invändningar mot att
kommunala avtalsdelegationen diskuterar mer formaliserade samarbeten med
kommunarbetsgivarna, men skall hållas informerad om hur diskussionerna går
inför framtida avgöranden”.
I januari 2014 behandlade Kad ett PM med resonemang om olika alternativ.
Kommunförbundet har även i sin preliminära verksamhetsplan för år 2015 en
formulering om att ”Alternativ för KAD:s framtid utreds och övervägs”.
Vid Kad:s möte den 6 november 2014 lyftes frågan på nytt. I enlighet med § 39 i
protokollet fick ordförande och avtalschefen i uppdrag att kalla till möte mellan
Kommunala avtalsdelegationen, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad.

Kad beslöt också (§ 42) att ”Avtalschefen ges i uppdrag att kontakta Kommunarbetsgivarna i Finland för att bjuda in dem till Åland för vidare diskussioner”.
Enligt förbundsdirektörens uppfattning torde det stå Kad fritt att väcka frågan
och inleda diskussioner om sin egen framtida organisation och samarbeten. Frågan om huvudmannaskap bör dock föras gentemot och förankras hos huvudmannen innan tredje part inkluderas i diskussionerna.

Sign: ____________________

Sid nr 15

FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL
§§ 75–87

2014-11-14
Kl 13:00−15:00

Protokoll nr:

8/2014

Fortsättning 
Fortsättning FST § 84/2014
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen välkomnar Kad att kalla förbundet till diskussion kring delegationens framtida organisation, och att diskutera samarbeten med Kommunarbetsgivarna i Finland, men framhåller att frågan om eventuellt ändrat huvudmannaskap inledningsvis ska hållas enbart mellan förbundet och delegationen.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Kad:s PM om framtida organisation

Sign: ____________________

Sid nr 16

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 85

PROTOKOLL
§§ 75–87

2014-11-14
Kl 13:00−15:00

Protokoll nr:

8/2014

Befrielse från jämte fyllnadsval till förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen § 85, 2014-11-14
Jim Eriksson anhåller om befrielse från sitt uppdrag som ledamot av förbundsstyrelsen samt av samrådsdelegationen, för återstoden av mandatperioden
2014-2015, med anledning av byte av tjänst till annan uppdragsgivare jämte
flytt bort från den region han företräder.
Enligt kommunförbundets grundavtal 8 § gäller att förbundsstämman har till
uppgift ”att utse ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen”. Enligt 9 § gäller att ”Förbundsstyrelsen skall bestå av minst sex medlemmar. Förbundsstämman väljer ordförande, viceordförande, ledamöter och ersättare för
två år. Styrelsen skall utses så att landskapets olika delar blir företrädda”.
Enligt kommunallagens 87 § gäller att ”Valbar till kommunalförbundets organ
är den som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet. Valbar är
dock inte 1) den som står under förmynderskap 2) en ledamot av Ålands förvaltningsdomstol samt 3) den som är fast anställd i ledande ställning hos
kommunalförbundet”.
Kommunförbundets samrådsdelegation tillsätts av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen har för perioden 2014-2015 följande sammansättning:
Ordinarie ledamot
Tony Asumaa, ordf
Runar Karlsson, viceordf
Camilla Andersson
Viveka Eriksson
Stig A Matsson
Charlotta Solax
Jim Eriksson

Personlig ersättare
Annsofi Joelsson
Dorita Lindholm
Ingvar Björling
Roger Höglund
Susanne Fagerström
Mika Nordberg
Niklas Eriksson

Region
Södra Åland
Norra Åland
Norra Åland
Norra Åland
Södra Åland
Södra Åland
Skärgården

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Jim Eriksson beviljas befrielse från sitt uppdrag som ledamot av förbundsstyrelsen för mandatperioden 2014-2015, och att ny ledamot utses för återstoden av perioden, med
hänsyn till grundavtalets strävan att landskapets olika delar blir företrädda.
Förbundsstyrelsen utser därefter ny ledamot till samrådsdelegationen.
Jim Eriksson begär och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Styrelse- och samrådsledamot JE:s anhållan om befrielse

Sign: ____________________

Sid nr 17

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 86

PROTOKOLL
§§ 75–87

2014-11-14
Kl 13:00−15:00

Protokoll nr:

8/2014

Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 86, 2014-11-14
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Utdrag ur diarieföringen över inkommande och utgående handlingar
Aktuellt om kurser, seminarier och evenemang
Styrgruppen för översyn av landskapsandelssystemet
Arbetet med kommunala integrationsprogram
Insända debattartiklar *2 v 45
Remissförfrågan Fiskerinäringen
Information om pågående lagstiftningsarbete

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

§ 87

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 87, 2014-11-14
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 15:00. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt kallelse, senast 16 januari 2015.

Sign: ____________________

Sid nr 18

