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 §§ 36-38   Sid 3 

    § § § § 36363636    SAMMANTRÄDETSSAMMANTRÄDETSSAMMANTRÄDETSSAMMANTRÄDETS    LAGLIGHET OCH BESLULAGLIGHET OCH BESLULAGLIGHET OCH BESLULAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETTFÖRHETTFÖRHETTFÖRHET    

Förbundsstyrelsen § 28/26.09.2019  
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 § 
 
Förslag:Förslag:Förslag:Förslag:    
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande 
ledamöter beslutfört 
 
Beslut:Beslut:Beslut:Beslut:    
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört. 
------------- 

§ § § § 37373737    PROTOKOLLJUSTERAREPROTOKOLLJUSTERAREPROTOKOLLJUSTERAREPROTOKOLLJUSTERARE    

Förbundsstyrelsen § 29/26.09.2019 
 

 
Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 § 

  
Förslag:Förslag:Förslag:Förslag:    
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Roger Slotte och 
Gun Holmström 
 
 
BeslutBeslutBeslutBeslut:  
Runar Karlsson och Gun Holmström valdes till protokolljusterare. 
------------- 

§ § § § 33338888    GODKÄNNANDE AV FÖREGODKÄNNANDE AV FÖREGODKÄNNANDE AV FÖREGODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINDRAGNINDRAGNINDRAGNINGGGGSLISTANSLISTANSLISTANSLISTAN    

Förbundsstyrelsen § 19/26.09.2019 
 

Förvaltningsstadgan 4.kap 15 § 
 
BeslutBeslutBeslutBeslut:  
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar 
------------- 
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 § 39 Sid 4 

 

§ § § § 33339999    PRELIMINÄR BUDGET FÖPRELIMINÄR BUDGET FÖPRELIMINÄR BUDGET FÖPRELIMINÄR BUDGET FÖR 2020R 2020R 2020R 2020    

Förbundsstyrelsen § 39/26.09.2019  
 
Enligt Ålands kommunförbunds grundavtal skall medlemskommunerna senast 15.9 året före 
budgetåret delges en preliminär budget.  
 
Förbundsstämman skall inom november månad fastställa den ordinarie budgeten.  
 
Allmän bedömning av läget inför 2020Allmän bedömning av läget inför 2020Allmän bedömning av läget inför 2020Allmän bedömning av läget inför 2020    
 
Mängden pågående reformer påverkar förutsättningarna för att förutse sådana behov som kan 
tänkas uppstå under 2020.  Den preliminära budgeten har uträknats utgående ifrån antagande om 
att volymen i verksamheten 2020 motsvarar volymen under 2019, med några få undantag. 
    
ÅkfÅkfÅkfÅkf    
 
Arvoden har justerats från och med 1.1.2020 enligt beslut av vårstämman § 4/27.5.2019.  Eftersom 
arvodena inte justerats sedan 2002 är den uppskattade kostnadsökningen ca 20% jämfört med 
2019 års nivå.   
 
För avtalslöner ingår försiktig uppskattning av kostnadseffekterna för justering 
    
KADKADKADKAD    
 
Mot bakgrund av erfarenheter från förhandlingsrundan under 2019 och med hänsyn till att 
förhandlingsläget under 2020 har potential att bli komplicerat (Konkurrenskraftspaketet upphör, 
pågående tvister om uttolkningar av arbetstidsbestämmelserna i riket) plus att de 
strukturförändringar som skall beredas under 2020 har potential att sysselsätta KAD och 
avtalschefen har en summa om 10 000 e utöver vad som framkommer av bifogade avtal om 
köptjänster för avtalschef budgeterats. KAD kommer att diskutera sin egen framtid vid en 
tillställning i början på oktober.  
    
Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:    
Förbundsstyrelsen tar ställning till den preliminära budgeten (tidigare utskickad per e-post) 
och ger eventuella direktiv kring det fortsatta beredningsarbetet.  
    
Beslut:Beslut:Beslut:Beslut:    
Förbundsstyrelsens diskuterade utvecklingsförslag inför nästa år och kommer i förslaget till 
budget att redogöra för inriktningen av verksamheten under de närmaste åren. 
------------- 
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 § 40 Sid 5 

§ § § § 40 DET EKONOMISKA LÄ40 DET EKONOMISKA LÄ40 DET EKONOMISKA LÄ40 DET EKONOMISKA LÄGET I KOMMUNERNA INFGET I KOMMUNERNA INFGET I KOMMUNERNA INFGET I KOMMUNERNA INFÖR 2020ÖR 2020ÖR 2020ÖR 2020        

Förbundsstyrelsen § 40/26.09.2019  
 
Förbundsstyrelsen behandlade 26.6.2019 det ekonomiska läget utgående ifrån preliminära 
uppgifter för 2018 års bokslut och gav ett pressmeddelande(bilaga) med anledning av 2018 
års negativa resultat.  
 
Sedan dess har problem konstaterats i redovisningen av skatteintäkter under 2019, 
beskrivna i protokollet från samråd som hölls 13.9.2019 (bilaga) 
 
Enligt mera detaljerade uppgifter kring 2018 års verksamhet är kostnadsökningen mellan 
2017 och 2018 drygt 5 %, vilket är den största ökningen sedan 2009-2010.  
 
Den allmänna osäkerheten i kommunerna i kombination med reformtrycket och nya 
regleraringar torde ha bidragit till ökningstakten.  
 
Landskapsregeringen har kallat till samråd 24.9 och 1.10.2019 med anledning av 2020 års 
budget, och förbundsstyrelsen bör utgående ifrån de preliminära besked som finns ta 
ställning till landskapsregeringens förslag till åtgärder.   
 
Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:    
Mot bakgrund av det förändrade informationsläget efter samrådet 24.9 formuleras 
ett förslag till beslut under början av v.40. Förslaget skickas ut till förbundsstyrelsen 
för elektroniskt beslut innan samråd 4.10 
    
BBBBeslut:eslut:eslut:eslut:    
Enligt förslag. Förbundsstyrelsen anser att utgångspunkten skall vara full 
kompensation för avdragsförändringar och skatteåtgärder. 
------------- 
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§ 41 Sid 6 

    

§ § § § 41 FÖRLÄNGNING AV OC41 FÖRLÄNGNING AV OC41 FÖRLÄNGNING AV OC41 FÖRLÄNGNING AV OCH PRECISERING AV AVTH PRECISERING AV AVTH PRECISERING AV AVTH PRECISERING AV AVTAL OM BARNSKYDDSJOURAL OM BARNSKYDDSJOURAL OM BARNSKYDDSJOURAL OM BARNSKYDDSJOUR    

Förbundsstyrelsen § 41/26.09.2019 
 

Det avtal om barnskyddsjour som ingicks från och med 1.1.2010 och som har 
förlängts i flera omgångar på grund av tidtabellen för kommunernas socialtjänst 
löper ut 31.12.2019 och måste förlängas.  
 
Diskussioner har förts med Ålands omsorgsförbund / kommunernas socialtjänst 
angående övertagande av huvudmannaskapet för avtalet från och med 1.1.2020, 
men på grund av den stora mängd övriga omställningar som organisationen står inför 
har OD avböjt, men dock deltagit i diskussionerna med tanke på situationen från och 
med 1.1.2021.  
 
Möte med Mariehamns stad, representanter för socialarbetarna och ÅOF hölls 
3.9.2019 och förbundsdirektören har utgående från de diskussioner och synpunkter 
som framförts gjort förslag till preciseringar till avtalet utgående ifrån inkomna 
synpunkter och utgående ifrån bedömning av vad som kan åstadkommas med sikte 
på 1.1.2020.  
 
Eftersom preciseringarna kan innebära tilläggskostnader för signatärkommunerna 
måste bilagan föras till respektive kommun för godkännande. 
 
Avtalet med BILAGA bifogas. 
 
Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:    
Förbundsstyrelsen omfattar att avtalet med bilaga tillställs medlemskommunerna för 
godkännande senast inom detta år.  
 
Beslut:Beslut:Beslut:Beslut:    
Enligt förslag. 
----    
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§ 43 Sid 7 

 

§§§§    42424242    ÄRENDEN TILL KÄNNEDOÄRENDEN TILL KÄNNEDOÄRENDEN TILL KÄNNEDOÄRENDEN TILL KÄNNEDOMMMM    

Förbundsstyrelsen § 42/26.09.2019 
 
 
Samråd 13.9, 24.9 
 
Samråd preliminärt 4.10.2019 
 
Utvecklingen av kommunal verksamhetsstatistik – arbetsgrupp tillsatt där FD medverkar 
 
Finlands kommunförbunds ledning på besök 15.10, information om Finlands 
kommunförbunds ändrade arbetssätt och vilka konsekvenser detta har för Åländska 
kommuner.  
 
Budgetuppföljning 
 
Kurser 

 
Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:Förbundsdirektörens förslag:    
Tecknas till kännedom 
 
BeslutBeslutBeslutBeslut: 
Enligt förslag. 
------------     


