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Sammanträdets öppnande; namnupprop och fastställande av röstetal samt
beslutsförhet
I enlighet med kommunallagen 40 § och NÅUD:s förvaltningsstadga 42 § öppnas
det första sam-manträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst innehaft
ett fullmäktigeuppdrag 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 namn-upprop förrättats skall ordföranden
konstatera vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som är
närvarande i deras ställe. Därefter fastställs antalet närvarande röster enligt
röstetal.
Om inte annat föreskrivs i lag har varje kommun en röst för varje påbörjat
femhundratal invånare i respektive kommun på föregående års sista dag (31.12).
Kommunens röster fördelas jämt mellan dess vid sammanträdet närvarande
representanter" (Citat grundavtalet 5 §)

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 10 beslutande ledamöter, varav 9 ordinarie.

Förslag: Namnupprop förrättas, fastställelse av röstlängd samt ordförande
sammanträdet beslutfört.
Förbundsfullmäktiges
beslut

Signaturer

Sammanträdet öppnades av Göran Gottberg, namnupprop förrättades och
röstetalet fastställdes enligt bilaga. Sammanträdet konstaterads beslutsfört.

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Konstaterande av sammanträdets laglighet
Till förbundsfullmäktiges första möte sammankallar förbundsstyrelsens
ordförande, förvaltningstadgan för Nåud 44 §.
"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
sammanträdet kungöras på kommunalförbundets elektroniska anslagstavla. I
kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden
som skall behandlas." (Citat från förvaltningsstadgans § 49)
"Förbundsfullmäktige är beslutfört då de närvarande ledamöterna representerar
minst två tredje-delar (2/3) av det sammanlagda röstetalet och minst fyra (4)
medlemskommuner 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 majoritet av de röster som är
representerade vid mötet. Beslut om upplösning av förbundet fattas med
kvalificerad (2/3) majoritet av det sammanlagda röstetalet." (Citat från
grundavtalet § 8)

Förbundsfullmäktiges
beslut

Konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

3

NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT
Förbundsfullmäktige
§3

PROTOKOLL
8.4.2021

1-21

Val av två protokolljusterare
Enligt förvaltningsstadgan för Norra Ålands utbildningsdistrikt § 73 skall
förbundsfullmäktiges protokoll undertecknas av ordförande och sekreteraren.
Fullmäktiges protokoll justeras av två förbundsfullmäktigeledamöter som valts för
detta uppdrag separat för varje gång, ifall inte förbundsfullmäktige beslutat
annorlunda i något ärende.
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Carl-Gustav Sjölund och Mari-Louise
Påvals i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter
mötet.

Förbundsfullmäktiges
beslut

Till protokolljusterare utses Carl-Gustav Sjölund och Mari-Louise Påvals.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Godkännande av föredragningslistan
Enligt förvaltningsstadgan för NÅUD 57 § föredras ärendena av ordförande i den
ordning de intagits i föredragningslistan, om inte förbundsfullmäktige beslutar en
annan ordning.
Förbundsstyrelsens förslag utgör grunden för behandlingen.
Förbundsfullmäktige kan endast handlägga de ärenden som nämnts i kallelsen till
sammanträdet och som i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen beretts
av förbundsstyrelsen eller ett beredningsorgan.

Förbundsfullmäktiges
beslut

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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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 presidiet utses vid samma valförrättning. Presidiet skall väljas
vid kalenderårets första sammanträde.
Konstaterande: Vid Norra Ålands mellankommunala ombudsstämman från
13.2.2020 finns beslut om att Saltvik har ordförandeposten och Sund vice
ordförandeposten i förbundsfullmäktige.
Presidet för 2020 har bestått av Thommy Fagerholm, ordförande i
förbundsfullmäktige och Sonja Lindström-Winé, vice ordförande.
Förbundsfullmäktiges
beslutsförslag
Förbundsfullmäktige
beslut

Förbundsfullmäktige utser Thommy Fagerholm till ordförande och Sonja
Lindström-Winé till vice ordförande för verksamhetsår 2021.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

38/2021

Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 5
Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 5
Beredare

Ekonomichef Seija Säike
Ekonomichef Seija Säike presenterar bokslut och verksamhetsberättelse för 2020.
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunalförbundets räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och
överlämna bokslutet till revisorerna före 15 mars året efter räkenskapsperioden.
I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt
en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall
undertecknas av styrelseledamöterna och utbildningchefen.
Enligt kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen
överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och
för att balansera ekonomin.
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet till
kommunfullmäktige. Revisionen förväntas äga rum dd.mm.2021
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2020,
enligt bilaga. Enligt förslag till bokslut för år 2020 gör kommunalförbundet ett
årsresultat om 0 €.

Utbildningschef
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för
NÅHD 2020 och skickar det vidare till revisorerna för granskning och till
förbundsfullmäktige för fastställande.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Bilagor

- Balansbok 2020

------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Bilagor

Balansbok 2020

Förbundsstyrelsens
beslutsförslag

Enligt förbundsstyrelsens beslut § 5-21

Förbundsfullmäktiges
beslut

Förbundsfullmäktige fastställer bokslut och verksamhetsberättelse för 2020.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Bilagor

Revisionsberättelse 2020
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59/2021

Revision av 2019 års förvaltning, bokföring och bokslut har förrättats den
03.03.2020. I revisionsberättelsen konstaterar revisorerna att
kommunalförbundets förvaltning har skötts enligt lag och förbundsfullmäktiges
beslut. Kommunalförbundets interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.
Bokslutet är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av
bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten,
ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under
räkenskapsperioden.
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga
beviljas ansvarsfrihet för den av dem granskade redovisningsperioden.
Förbundsfullmäktiges
beslutsförslag
Förbundsfullmäktiges
beslut

Förbundsfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Arvodesstadga 2021-2024

1-21
41/2021

Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 6
Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 6
Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson
I förvaltningsstadgan för NÅUD § 1 sägs att arvodesstadgan skall fastställas en
gång per mandatperiod.
Förbundsfullmäktige för NÅHD antog den § 13-2017 arvodesstadga för
kommunalförbundet. Arvodena justeras enligt § 12 i fastställd arvodesstadga
sedan 2017 årligen med föregående kalenderårs löneförhöjning i det allmäna
tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA.

Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att arvodesstadgan för
perioden 2021-2024 fastställs enligt bilaga.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Bilagor

- Förslag till Arvodesstadga 2021

-----Bilagor

Arvodesstadga 2021

Förbundsstyrelsens
beslutsförslag

Enligt förbundsstyrelsens beslut § 6-2021.

Förbundsfullmäktiges
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Deltagande i sammanträden på distans

1-21
39/2021

Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 7
Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 7
Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson
Genom en lagändring 2017 av kommunallag (1997:73) för landskapet Åland
infördes möjligheten för förtroendevalda organ att hålla sammanträden på
distans, detta under förutsättning att närmare bestämmelser kring detta införts i
kommunens/ kommunalförbundets förvaltningsstadga i enlighet med
kommunallagens 9 §.
Kommunallagens 23a § stadgar följande gällande deltagande i sammanträde på
distans:
"Fullmäktige kan bestämma att organens ledamöter får delta i organens
sammanträden på distans. I förvaltningsstadgan tas in bestämmelser om i vilken
utsträckning sådant deltagande får ske. Ledamöter som deltar på distans ska
anses som närvarande och beslutande. Vid deltagande i sammanträde på distans
ska de närvarande stå i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.
Deltagandet i sammanträde på distans ska ordnas så at skyddet av sekretessen
och personuppgifterna tryggas. Om det förrättas val med slutna sedlar får et
deltagande i sammanträde på distans inte äventyra valhemligheten."
Av ovan nämnda ändring av kommunallagens förarbetens detaljmotiveringar
framgår att grundläggande sammanträdesprinciper vid deltagande i sammanträde
på distans måste respekteras och säkerställas bland annat så att samtliga
mötesdeltagare ska stå i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor och
att ordföranden omedelbart ska avbryta sammanträdet om någon av de
deltagande ledamöternas uppkoppling går ner. Vidare ska skyddet av sekretessoch personuppgifter tryggas så att utomstående inte bereds tillgång till uppgifter
som omfattas av sekretess.
I förvaltningsstadgan för NÅUD 79 § stadgas idag att kommualförbundet inte
tillämpar möten på distans. Med anledning av dagens pandemisituation kan
uppstå behov att kunna delta i möten på distans varpå kommunalförbundets
förvaltningsstadga bör revideras med möjliggörande av deltagande i
sammanträden på distans.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att nuvarande text i
förvaltningsstadgans 79 § stryks och ersätts med följande:
"Ett organs ordförande kan under särskilda omständigheter besluta om att tillåta
ledamöter att, under förutsättning att tillförlitlig utrustning och uppkoppling finns
att tillgå, delta i sammanträden på distans. För tryggandet av sekretess och
personuppgifter ska ledamot som deltar i sammanträde på distans vistas i ett
avskilt utrymme där ingen annan person utan närvaro- och yttranderätt vid
organets sammanträden får vistas under den tid sammanträdet pågår.
Om utrustning eller uppkoppling slutar att fungera under ett sammanträde ska
ordföranden ajournera eller avbryta sammanträdet. Ifall någon ledamot deltar i
sammanträdet på distans kan ingen sluten omröstning vidtas och ärendet ska
bordläggas och behandlas vid ett sammanträde där ingen ledamot får delta i
sammanträdet på distans. "

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

------

Förbundsstyrelsens
beslutsförslag

Enligt förbundsstyrelsens beslut § 7- 2021.

Förbundsfullmäktiges
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Elektroniskt beslutsförfarande

1-21
40/2021

Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 8
Förbundsstyrelsen 10.3.2021 § 8
Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson
Genom en lagändring 2017 av kommunallag (1997:73) för landskapet Åland
infördes möjligheten till elektroniskt beslutsförfarande.
Kommunallag för Åland §23 b Elektroniskt beslutsförfarande
"Med undantag för fullmäktiges och andra argens offentlighet kan ett organ fatta
beslut i ett elektroniskt beslutsförfarande. I förvaltningsstadgan tas in
bestämmelser om i vilken utsträckning det elektroniska beslutsförfarandet kan
användas. Det elektoniska beslutsförfarandet ska ordnas så att skyddet av
sekretessen och personuppgifterna tyrggas.
I kallelsen till sammanträde anges vilka ärenden som behandlas i ett elektroniskt
beslutsförfarande och före vilken tidpunkt ett elektroniskt belutsfattande kan ske.
Ärendet är behandlat när alla ledamöter i organet uttryckt sin åsikt i ärendet och
tidsfristen för behandling har löpt ut. Ett ärende behandlas vid ett sammanträde
om en ledamot så kräver eller annars avstår från att uttrycka sin åsikt inom den
utsatta tidsfristen. Protokollet kan justeras elektroniskt före sammanträdet."
I kommunalförbundets förvaltningsstadga § 90 stadgas att elektroniskt
beslutsfattande inte tillämpas i kommunalförbundet. Med anledning av dagens
pandemisituation kan behov uppstå att fatta beslute genom elektroniskt
beslutsförfarande.

Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att nuvarande text i
förvaltningsstadgans 90 § stryks och ersätts med:
Med undantag för offentliga sammanträden kan förbundsstyrelsen fatta beslut i
elektroniskt beslutsförfarande då det är frågan om icke sekretessbelagda
rutinärenden där åsikten kan uttryckas genom svarsalternativen "ja", "nej" och
blank, eller "godkänner", "underkänner" och blank.
Då elektroniska beslutsförfarandet ska ordnas så att skyddet av sekretessen och
personuppgifterna tryggas.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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I kallelsen till ett sammanträde anges vilka ärenden som behandlas i ett
elektroniskt beslutsförfarande och för vilken tidpunkt ett elektroniskt
beslutsfattande kan ske. Ärendet är behandlat när alla ledamöter har uttryckt sin
åsikt i ärendet och tidsfristen för behandlingen har löpt ut. Ett ärende bedhandlas
vid ett sammanträde om en ledamot så kräver eller annars avstår från att uttrycka
sin åsikt inom den utsatta tidsfristen.
Pappersutskrifterna av protokollet undertecknas vid följande sammanträde.
Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

------

Förbundsstyrelsens
beslutsförslag

Enligt förbundsstyrelsens beslut § 8- 2021.

Förbundsfullmäktiges
beslut

Enligt förslag efter textredigering.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 11

Mötets avslutande

Förbundsfullmäktiges
beslut

Mötet avslutas kl. 17.05. Besvärsanvisning bifogas protokollet.

1-21
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BESVÄRSANVISNING
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får
besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer:
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom
kommunalbesvär 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
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses 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.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN
Paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift I besvärsskriften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast
den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna
kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska
lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
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Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen
om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i
förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

