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Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar
ordförande eller viceordförande till sammanträde. I kallelsen skall anges tidpunkt
och plats för sammanträdet, samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse bör
skickas minst 4 dagar på förhand.
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är förbundsstyrelsen, en
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna
är närvarande (I NÅUD:s förbundsstyrelse 3 medlemmar).
På förbundskansliets elektroniska anslagstavla har den 3.32021 kungjorts att
förbundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 10.03.2021 på förbundskansliet
kl. 16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen
den 11.03.2021.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i
förbundsstyrelsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande,
viceordförande och förbundsstyrelsens ersättare onsdagen den 3.3.2021.

Förbundsstyrelsens
beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och
beslutfört.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Val av två protokolljusterare
Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91 skall
protokollet undertecknas av ordförande och sekreterare samt justeras av två för
varje gång särskilt utsedda ledamöter i styrelsen.
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Jonas Back och Mikael Lindholm i tur
att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.

Förbundsstyrelsens
beslut

Till protokolljusterare utses Mikael Lindholm och Jonas Back. Protokollet justeras
direkt efter mötet.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Godkännande av föredragningslistan
Två extra ärenden som förbundsstyrelsen behöver behandla:
Fortsatt stängning av Godby högstadieskola med distansundervisning på heltid för
perioden 13.3-21.3.2021 pga. Corona- pandemi.
Fastställande av personuppgiftspolicy för NÅUD

Förbundsstyrelsens
beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att inför två ärenden till föredragningslistan. § 12
Fortsatt stängning av Godby högstadieskola med distansundervisning på heltid för
perioden 13.3-21.3.2021 pga. Corona- pandemi, § 13 Fastställande av
personuppgiftspolicy för NÅUD. Mötets avslutande blir således § 14.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Delgivningar

- LR beslut:Beslut 12 U2, 12.01.2021 "Tutorersättning GHS"Beslut 27 U2,
12.01.2021 "Läroplan för grundskolan på Åland - ämesdelarna för matematik,
svenska, biologi, omgivningskunskap, fysik och kemi"Beslut 28 U2, 12.01.2021
"Läroplan för grundskolan på Åland - sammanställning av remissvar för
ämesdelarna för matematik, svenska, biologi, omgivningskunskap, fysik och
kemi"Beslut 29 U2, 03.02.2021 "Plan för barn- och elevhälsa"Beslut 30 U2,
03.02.2021 "Handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära
åtgärder"Beslut 33 U2, 03.02.2021 "Åland 100 år"Beslut 46 U2, 08.02.2021
"Stödundervisning i svenska ht 2020"
- Utbilningschefens
tjänstemannabeslut:

Utbildningschef
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna tillkännedom.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§5

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

38/2021

Bilagor

Balansbok 2020

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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§6

Arvodesstadga 2021-2024

Bilagor

Förslag till Arvodesstadga 2021

Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson

1-21
41/2021

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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§7

Deltagande i sammanträden på distans

Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson

1-21
39/2021

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.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att nuvarande text i
förvaltningsstadgans 79 § stryks och ersätts med följande:

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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"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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§8

Elektroniskt beslutsförfarande

Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson

1-21
40/2021

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.
I kallelsen till ett sammanträde anges vilka ärenden som behandlas i ett

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§9

Individuella tillägg

Bilagor

Bedömning av arbetsprestation NÅHD mars 2021
NÅHD poängdokument

Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson

1-21
37/2021

Enligt kollektivavtalen för AKTA och TS skall minst 1,3% av de uppgiftsrelaterade
lönerna användas för individuella tillägg.Det aktuella belopp som betalas ut
månadsvis till tillsvidare ansällda och anstälda med förordnande över ett år är per
den sista februari 2021: 626,04 €.
Förbundsstyrelsen fastställer anvisningarna för fördelningen av individuella tillägg.
Det individuella lönetillägget betalas varje månad och bedömningen prövas varje
år. Vid nyanställningar görs bedömningssamtalet efter prövotidens utgång. Nya
bedömningar kan leda till förändringar i det belopp som utbetalas som individuellt
tillägg.
Inom NÅHD görs bedömning av arbetsprestationer utgående från fem faktorer;
1) resultat (kvalitet och effektivitet),
2) utvecklings- och förändringsvilja,
3) samarbetsförmåga,
4) yrkesskicklighet,
5) engagemang.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen fastställer anvisningarna för bedömning av arbetsprestationer
för fördelning av individuella tillägg enligt bilaga.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 10

Införande av helhetslön för ekonomichefen

Beredare

Cecilia Johansson

1-21
46/2021

Ekonomichefens lön tillhör de löner som inte har någon särskild
lönesättningspunkt enligt AKTA-avtalet och lönesättningen är därför fri. I
förhandlingar med facken inför fördelningar av justeringspotten påtalas att lönen
behöver göras om till helhetslön.
Idag har ekonomichefen en uppgiftsbaserad lön 3578,66 €, prövningsbaserat
individuellt tillägg 48,01 €, individuellt tillägg från FST 414,04 € samt årsbundna
tillägg 286,29 € vilket ger en totallön på 4327,00 €.
Övergång till helhetslön innebär att såväl individuella tillägg och ålderstillägg
bakas in i helhetslönen.
Ekonomichefen anmälde jäv, vilket godkändes.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen beslutar att ekonomichefens lön övergår till helhetslön och för
nuvarande befattningsinnnehavare fastställs lönen till 4 400 €/ månad för 100%
tjänst från och med den 1.5.2021. Löne- och förmånsgranskning bör i
fortsättningen ske årligen av förbundsstyrelsen senast i maj månad med början
från 2022.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 11

Per capsulambeslut gällande övergång till
distansundervisning

Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson

1-21
47/2021

Åland landskapsregering har den 25.2.2021 beslutat att stänga årskurs 7-9 i alla
åländska grundskolor under tiden 1-12.3.2021. Enligt LL om barnomsorg och
grundskola del III § 9 är det organet som ansvarar för förvaltning av kommunens
utbildningsverksamhet som fattar beslut om övergång helt eller delvis till
sistansundervisning.
Med anledning av ÅLR:s beslut 28 S2 behövde förbundsstyrelsen snabbt fatta
beslut om att GHS övergår till distansundervisning för samma tid. Beslutet gjordes
genom ett sk. per capsulambeslut. Beredning och beslutsförslag skickades till
förbundsstyrelsens medlemmar som var och en genom separata svar omfattade
utbildningschefens föslag. Beslutet protokollförs vid följande
förbundsstyrelsemöte den 10 mas 2021.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen bifogar beslutet om GHS:s övergång till distansundervingning
för perioden 1-.12.3.2021 till protokollet.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 12

Förlängning av distansundervisning för Godby
högstadieskola

Beredare

Utbildningschef Cecilia Johansson

1-21

Kommunerna meddelades på måndagen den 8.3.2021 att landskapsregeringens
Covid-19 samordningsgrupp under dagen diskuterat den fortsatta
smittspridningen på Åland och konstaterat att det finns orsak att rekommendera
en förlängning av distansundervisningen i högstadieskolorna med ytterligare en
vecka, fram till 21.3. Ett beslut om förlängning av distansundervisningen från
landskapets förbereds under veckan.
Enligt LL om barnomsorg och grundskola del III § 9 är det organet som ansvarar för
förvaltning av kommunens utbildningsverksamhet som fattar beslut om övergång
helt eller delvis till sistansundervisning.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen fattar beslut om att förlänga tiden för GHS att övergå till
distansundervisning i sin helhet för tiden 13.3-21.3.2021 i enlighet med
landskapsregeringens beslut. Distansundervisningen gäller inte elever som får
mångprofessionellt stöd eller elever som lärare och rektor bedömer att inte klarar
distansundervisningssituationen.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 13

Antagande av personuppgiftspolicy för NÅUD

Bilagor

Personuppgiftspolicy

1-21

För att möta de krav som GDPR ställer för hantering av personuppgifter behöver
en perosnuppgiftspolicy tas fram för distriktet.
Ekonomichefen har tagit fram ett förlag till personuppgiftspolicy, bilaga 5.
Enligt förvaltningsstadgan för NÅUD § 76 utfärfar förbundsstyrelsen anvisningar i
förvaltningsärenden.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen antar personuppgiftspolicyn för Norra Ålands
utbildningsdistrikt.

Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 14

Mötets avslutande

Förbundsstyrelsens
beslut

Konstateras att mötet avslutas kl. 18.05.

1-21
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§
Enligt 15 § Förv. processL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Förbundsstyrelsen för NÅUD
Stornäsvägen 40 B 3
22410 Godby
Paragrafer: §§
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller
delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandes innehåll
Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den
som framställt det.
KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstidI 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 kommunalbesvär också av den som är part eller av en
kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att1) beslutet
tillkommit i felaktig ordning,2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3)
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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 beslutet. 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.

