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§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE; UPPROP OCH RÖSTLÄNGD 
 

FFGE § 1  
21.03.2019 I enlighet med kommunallagen 40 § och NÅHD:s förvaltningsstadga 42 § öppnas det 

första sammanträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst innehaft ett full-
mäktigeuppdrag i kommunalförbundet, och denne leder ordet tills ordförande och 
vice ordförande har valts för fullmäktige.  

 
 Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds enligt förvaltningsstadgan § 55, med 

namnupprop, som förrättas kommunvis i alfabetisk ordning, dock så att ordföranden 
uppropas sist. Sedan namnupprop förrättats skall ordföranden konstatera vilka leda-
möter som anmält förhinder och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Där-
efter fastställs antalet närvarande röster enligt röstetal.  

 
Konstateras: Ledamot Göran Gottberg är den som innehaft förtroendeuppdrag 
längst i kommunalförbundet och åläggs ordförandeskapet till dess att fullmäktiges 
presidium utsetts, enligt kommunallagen 40 §.  
 

Sammanträdet bevistas av fem beslutande ledamöter, alla ordinarie.  
  
 

  
 
 
 Beslut: Namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 
 
 
 ________________ 
  
 Bilaga nr 1/21.03.2019 Röstlängd 
 ________________ 
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§ 2 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 

FFGE § 2   
21.03.2019 ”Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden skall sändas minst 15 dagar före 

sammanträdet till varje förbundsfullmäktigeledamot separat och till de personer som 
har såväl närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sam-
manträdet kungöras på kommunalförbundets elektroniska anslagstavla. I kallelsen 
skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall be-
handlas.” (Citat från förvaltningsstadgans § 49) 

 
  ”Förbundsfullmäktige är beslutfört då de närvarande ledamöterna representerar minst 

två tredjedelar (2/3) av det sammanlagda röstetalet och minst fyra (4) medlemskom-
muner är representerade. Om det vid mötet representerade röstetalet understiger två 
tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i ett 
ärende är förbundsfullmäktige ändå beslutfört i ärendet. Beslut fattas med enkel ma-
joritet av de röster som är representerade vid mötet. Beslut om upplösning av förbun-
det fattas med kvalificerad (2/3) majoritet av det sammanlagda röstetalet.” (Citat från 

grundavtalet § 8) 
 
 

   

 Beslut: Förbundsfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 
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§ 3 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 
 
FFGE § 3  
21.03.2019 Enligt förvaltningsstadgan för Norra Ålands Högstadiedistrikt § 68 skall förbundsfull-

mäktiges protokoll justeras av två förbundsfullmäktigeledamöter som valts för detta 
uppdrag separat för varje gång, ifall inte förbundsfullmäktige beslutat annorlunda i 
något ärende.  

 
 Protokollet justeras direkt efter sammanträdet. 

 
 
 Beslut: Till protokolljusterare utses Carl-Gustav Sjölund och Solveig Gestberg. 
 
 
 _________________ 
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§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
  

FFGE § 4  
21.03.2019 Enligt Förvaltningsstadgan för NÅHD 50 § skall för varje sammanträde uppgöras en 

föredragningslista över de ärenden som skall behandlas av förbundsfullmäktige. Före-
dragningslistan skall innehålla en redogörelse för de ärenden som skall behandlas 
jämte eventuella bilagor samt förbundsstyrelsens eller annat beredningsorgans förslag 
till beslut.  

 
 

Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar.  
  
 
 

__________________ 
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§ 5 VAL AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 2019 
 

FFGE § 5  
21.03.2019 Enligt kommunallagens § 40 väljer fullmäktige presidium bland sina ledamöter som 
 består av en ordförande och högst två viceordförande. Väljs två vice ordförande skall en 

förste och en andre vice ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presi-
diet utses vid samma valförrättning. Presidiet skall väljas vid kalenderårets första sam-
manträde.  

 
--- 

 Konstaterande: Vid Norra Ålands mellankommunala ombudsstämman från 29.2.2016 
finns beslut om att Saltvik har ordförandeposten och Sund vice ordförandeposten. 

  
  
 
 Beslut: Återval av Rosa Salmén, ordförande och Camilla Olin vice ordförande. 

 
  
 
 

__________________ 
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§ 6 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
FST § 6 
04.03.2019 Ekonomichef Seija Säike presenterar bokslut och verksamhetsberättelse för 2018.  
  
 Utfall rambudget: 
 

 
 
  
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen tar del av bokslut och verksamhetsberät-
telse och konstaterar att bokslutet 2018 är 106 240,74 € under rambudgeten och resul-
tatet 0 € för verksamhetsår 2018.  
Förbundsstyrelsen skickar bokslut och verksamhetsberättelse vidare till förbundsfull-
mäktige för fastställande. 
 
 
Beslut: Enligt förslag. 
 

  
   

FFMG § 6 Ekonomichef Seija Säike presenterar bokslut och verksamhetsberättelse för 2018. 
21.03.2019 Resultatet för 2018 visar ett årsbidrag på 106 240, 74 € och resultatet 0 €. 
 

Revisorerna har granskar bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 den 5 mars. Re-
visionsberättelsen bifogas som bilaga. 

 
  

Beslut: Bokslut och verksamhetsberättelse fastställs. 
 
__________________ 
Bilaga nr 2/21.03.2019  Balansbok 2018  
Bilaga nr 3/21.03.2019  Revisionsberättelse    
__________________ 

  

 Budget 2018 Förändr u året Tot budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Använt % Bokslut 2017 

Förvaltning 257 775,34     257 775,34    259 064,99    1 289,65    100,50% 225 946,32   

Skolverksamhet 3 071 775,72     3 071 775,72    2 996 342,37    -75 433,35    97,54% 2 996 383,80   

Elevvård 178 089,52      178 089,52    145 992,48    -32 097,04    81,98% 109 709,53   

Totalt 3 507 640,58    0,00    3 507 640,58    3 401 399,84    -106 240,74    96,97% 3 332 039,65   
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§ 7 BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET 
  
 FFMG § 7 Revision av 2018 års förvaltning, bokföring och bokslut har förrättats den 05.03.2019 
 21.03.2019   I revisionsberättelsen konstaterar revisorerna att kommunalförbundets förvaltning har 

skötts enligt lag och förbundsfullmäktiges beslut. Kommunalförbundets interna kon-
troll har ordnats på behörigt sätt. Bokslutet är upprättat enligt stadganden och be-
stämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter 
om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska an-
svaren under räkenskapsperioden. Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och 
att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av dem granskade redovis-
ningsperioden. 

 
 
  Beslut: Förbundsfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.  
 

__________________ 
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§ 8 INRÄTTANDE AV ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE SOM IT-TEKNIKER/ 
      ADMINISTRATÖR 
 
FST § 7 
04.03.2019 Sedan 1 augusti 2017 har en IT-tekniker/ administratör varit anställd inom NÅHD för i första hand beho-

ven vid GHS, första året på 50 % och sedan 75% av heltid.  
 
 IT- teknikern/ administratören sköter underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikat-

ioner. Att utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. IT-
teknikern/ administratören har även ha rollen som beställare och koordinator, när man får utförda ex-
ternt. 

 
 För den pedagogiska delen finns fem IT-pedagoger avlönade, totalt 5 vt. 
 
. GHS är sedan hösten 2014 en 1-1 skola då Förbundsstyrelsen gick in för läsplattor till alla elever. Antalet 

datorer och läsplattor ställer höga krav på nätverket, infrastrukturen och skötseln av underhållet. Ef-
tersom undervisningen på GHS utgår från tekniska hjälpmedel så är det väldigt sårbart att ha det mesta 
uppbyggt runt en person vilket kanske inte är riktigt realistiskt med tanke på säkerheten framöver. På 
högskolan finns fyra IT-personer för att sköta driften. GHS har skaffat tekniken före förutsättningarna 
och ingen kan vänta när det står stilla, det är den bistra verkligheten idag. 
 
Står nätverket/servrar stilla så ser ingen Wilma, skolan har inget schema och de flesta kan inte under-
visa då lärarna och eleverna har det mesta av sitt material på nätet (Showbie). GHS kan inte jämföras 
med övriga skolor i det sammanhanget eftersom GHS förlitar sig på en helt annan nivå på tillgänglig-
het än övriga skolor på Åland. 
 
IT-teknikern/ administratören har även bistått lågstadieskolorna vid införandet av MultiPrimus med mo-
dulerna Wilma och Kurre i enheterna. IT-teknikern/ administratören fungerar som distriktets huvud-
administratör för MultiPrimus.  
 
Arbetssituationen för IT-teknikern/ administratören på 75 % av heltid är ohållbar. Arbetstiden räcker 
inte till och systemet är sårbart.  

 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför Förbundsfullmäktige att ett arbetsavtalsför-

hållande som IT-teknikern/ administratör på heltid inrättas inom NÅHD från 01.08.2019.  
 
 
 Beslut: Enligt förslag. 

 
 
FFGE § 8  
21.03.2019 Beslut: Förbundsfullmäktige omfattar inrättandet av arbetsavtalsförhållandet som IT-

tekniker/ administratör. Vidare konstaterades att bland kommunalförbundets 
medlemskommuner finns idag ett behov och en efterfrågan av IT-releterade tjänster. 
Behovet omfattar allt från maskinvaruhantering till administration av system samt 
hjälp med upphandling. Kommunerna har inte ekonomi till egen heltidsanställd per-
sonal för detta. Därför får förbundsstyrelsen i uppdrag att se över om och hur man 
kan samordna IT-tjänster inom medlemskommunerna.  

 _________________ 
 Bilaga 4/ 21.03.2019  Förslag till arbetsbeskrivning IT-tekniker.  

 _________________  
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112  
§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över  
beslutet. 
 
Paragrafer: 1,3,4 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbe-
svär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbe-
svär på den grunden att  

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3. beslutet annars strider mot lag 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragraf: 2, 5, 6, 7, 8 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om end-
ast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och 
intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandling-
arna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna 
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 


