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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 1/22.01.2021
Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 §

Förslag:
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört
Beslut:
Enligt förslag
------------§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 2/22.01.2021
Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Tage Eriksson och
Lars Häggblom.
Beslut:
Tage Eriksson och Lars Häggblom utsågs till protokoll.
------------§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 3/22.01.2021
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
§ 12 YTTRANDE ÖVER REGERINGENS PROPOSITION TILL VÄLFÄRDSOMRÅDEN
Beslut:
------------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 4 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL UPPDATERINGAR AV
FÖRVALTNINGSDOKUMENT FÖR VATTEN
Förbundsstyrelsen § 4/22.01.2021

Länk till handlingarna (omfattande)
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0
Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022 - 2027
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/3vattenatgardsprogram_remiss_2020.pdf

Ålands kommunförbunds yttrande avgränsas till att gälla kommunala aspekter på
förvaltningsdokumenten samt effekter på lokalsamhällets ekonomi.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till yttrande
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera förslaget till förbundsdirektören.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§
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§ 5 MEDLEM TILL SPRÅKRÅDET
Förbundsstyrelsen § 5/22.01.2021
Ålands Landskapsregering meddelar (bilaga) om revideringar till språkrådets
sammansättning och uppdrag.
Ålands kommunförbund utser en medlem till språkrådet.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen utser Mattias Jansryd, kommundirektör i Lumparland, till Ålands
kommunförbunds representant i språkrådet.

Beslut:
Förbundsstyrelsen utsåg Mattias Jansryd till förbundets representant i språkrådet.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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§ 6 UPPFÖLJNING AV DIREKTÖRSAVTAL
Förbundsstyrelsen § 6/22.01.2021
Enligt gällande direktörsavtal skall förbundsdirektörens lön följas upp årligen.
Förbundsstyrelsens ordförande och förbundsdirektören har i december 2020 kommit
överens om lönejustering. Justeringarnas kostnadseffekt följder gällande kollektivavtal

Förbundsstyrelseordförandes förslag:
Förbundsdirektörens lön justeras enligt bilaga, motsvarande avtalsenliga lönejustering.

Beslut:
Enligt förslag
--

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§
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§ 7 ARBETSGRUPP FÖR UTREDNING AV SERVICEBOLAG
Förbundsstyrelsen § 7/22.01.2021

I enlighet med det uppdrag som förbundsstämman gav i 2021 års budget skall Ålands
kommunförbund utreda bolagisering av sådana funktioner som inte förutsätter några demokratiska
samarbetsplattformer och som inte omfattar myndighetsutövning.
--Servicebolag
Med hänsyn till de utmaningar som finns när det gäller att få resurser och kompetens att räcka till i
kommunerna bör Ålands kommunförbund utreda möjligheterna att grunda kommunalt
servicebolag som kunde sköta funktioner för kommunernas räkning.
För sådana administrativa uppgifter som inte kräver någon demokratisk samarbetsplattform kunde
ett samägt bolag vara en smidig lösning på samarbetsbehov där enskild kommuns eller
kommunalförbunds resurser är otillräckliga, och det vore också en naturlig utveckling av
existerande upplägg där kommun eller kommuner köper tjänster av en annan kommun, t.ex. inom
löneräkning.
Förbundsstyrelsen föreslår för höststämman att styrelsen ges en fullmakt med stöd av 3 § 8.punkt i
förbundets grundavtal att utreda frågan om ett samägt kommunalt servicebolag. Arbetet bör ske i
nära samarbete med medlemskommunerna, varför en referensgrupp bör utses
--Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tillsätter en utredning om en möjlig organisering av administrativa
funktioner och stödfunktioner inom kommunerna och kommunalförbunden i form av ett
kommunalägt aktiebolag.
Inom ramen för uppdraget bör åtminstone följande frågeställningar beröras
-

Signaturer

Verksamhetens tänkbara inriktningar och eventuella avgränsningar
Huvudmannaskap
Styrningen av verksamheten
Kartläggning av befintliga samarbeten och köptjänster mellan kommuner och
kommunalförbund som kunde hanteras inom ramen för ett servicebolag
Lönsamhetskalkyler utgående ifrån olika nivåer av verksamhet och omsättning
Nivån på aktiekapitalet utgående ifrån olika scenarier för verksamhet
Hanteringen av personalbehovet
Regelefterlevnad och eventuella konkurrensaspekter på verksamheten

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att genomföra utredningen, som bör
vara slutförd och avrapporterad senast inom maj 2021. Förbundsdirektören kan inom ramen
för budgeterade medel anlita utomstående experter.
Förbundsstyrelsen besluter att tillsätta en referensgrupp bestående av
Niklas Eriksson, kommundirektör, Föglö
Gustav Blomberg, kommundirektör, Geta
Arsim Zekaj, förbundsdirektör, Oasen
Cecilia Johansson, förbundsdirektör NÅHD
Ida Eklund, ekonomichef, Finström
Referensgruppens, som är ett expertorgan, uppdrag är att ge respons på det material,
underlag och förslag som kopplar till uppdraget samt att bistå med sakkunskap.

Beslut:

Enligt förslag.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 8 INITIATIV OM GEMENSAMT ORGAN FÖR DIGITALISERING INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING
Förbundsstyrelsen § 8/22.01.2021
Ålands kommunförbund och medlemskommunerna upplever frekvent problem i anslutning
till olika digitaliseringssatsningar som initierats av staten, till exempel Suomi.fi som är
avsett som en serviceplattform, och Inkomstregistret som är samlar alla uppgifter om löner
och förmåner som betalats ut.
När Suomi.fi initierades fungerade en arbetsgrupp Å-Kapa, som var gemensam för Ålands
Landskapsregering, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund.
Gruppens uppdrag har konstaterats vara slutfört, däremot fortgår problemen i relation till
olika projekt inom staten som kommunerna är beroende av att genomföra.
Utöver de rent språkliga problemen som kommunerna frekvent upplever så är kunskapen
om Åland generellt och om åländsk lagstiftning i synnerhet ofta bristfällig hos de statliga
instanser som har till uppgift att verkställa olika aspekter av statens digitaliseringsprojekt,
vilket förefaller försvåra och fördröja kontakterna.
De erfarenheter som kommunerna och Ålands Landskapsregering och underlydande
instanser har bör tas till vara och åtgärder bör vidtas både vad gäller att förbättra
förmågan lokalt genom exempelvis projektledning för ibruktagande. Erfarenheterna och
upplevelserna bör även sammanfattas för att staten på ett bättre sätt skall kunna hantera
motsvarande projekt framöver och eventuellt skapa skilda kontaktytor i förhållande till
Landskapet Åland med hänsyn till de specifika behov som finns.
Ytterligare finns ett fortsatt behov av att åtgärda de lagstiftningsmässiga hinder som finns i
landskapslagstiftningen för att i större omfattning övergå till elektronisk dokumentation
och elektronisk arkivering
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen påtalar behovet av att skapa en gemensam hantering av
digitaliseringsaspekter för den offentliga sektorn på Åland specifikt i relation till
finska staten, genom exempelvis en gemensam tjänstemannaarbetsgrupp.
Ålands kommunförbund påtalar ånyo de hinder som finns i landskapslagstiftningen
och i uttolkningen av landskapslagstiftningen för att effektivt digitalisera
ärendehantering och förvaltning inom offentlig sektor på Åland.
Beslut:
Enligt förslag.
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 9 BUDGETUPPFÖLJNING
Förbundsstyrelsen § 9/22.01.2021
Budgetjämförelse per 31.12.2020 som bilaga, eventuellt kan någon mindre utgift ännu
saknas.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsens tecknar budgetjämförelsen till kännedom.
Beslut:
Till kännedom.
-§ 10 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG LAGSTIFTNING OM ALKOHOLSERVERING
Förbundsstyrelsen § 10/22.01.2021
Länk till förslagen:
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-serveringalkoholdrycker
Remisstiden löper till och med 22.2, med den uttalade ambitionen att ha förslagen klara
före turistsäsongen i sommar.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till yttrande
Beslut:
Enligt förslag.
--

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 11 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 11/22.01.2021

2020 års skatteintäkter per 31.12.2020 (bilaga)
Målsättningar för samarbetet med Finlands kommunförbund under 2021 (bilaga)
Eventuell samordning av implementeringen av nytt ekonomisystem i kommunerna.
Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom
Beslut:
Tecknas till kännedom.
--§ 12 YTTRANDE ÖVER REGERINGENS PROPOSITION TILL VÄLFÄRDSOMRÅDEN
Förbundsstyrelsen § 12/22.01.2021

Ålands Landskapsregering begär kommunförbundets synpunkter på regeringens
proposition om välfärdsområden senast 29.1
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Documents/RP_241+2020.pdf
Propositionen omfattar ca 1600 sidor text, men är till stora delar identisk med föregående
proposition som gavs under 2020. I synnerhet kommunalbeskattningen på Åland framöver
bör bevakas,
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att avge synpunkter som
underlag till Landskapsregeringen yttrande senast 29.1
Beslut:
Enligt förslag
--Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

