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Möteskallelse har utfärdats och anslagits på NÅHD:s elektroniska anslagstavla www.nahd.ax den
2 maj2019. Protokollet kungörs och framläggs till påseende på förbundskansliet i Grelsby den 9
maj 2019.

Cecilia Johansson, skoldirektör, på uppdrag av förbundsstyrelsens ordförande.
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Tid

Onsdagen den 08.05.2019 kl. 16.30 – 18.40

Plats
Närvarande

NÅHD förbundskansli, Stornäsvägen 40 B 3
Ledamöter:
Ersättare:
Inger Rosenberg-Mattsson, ordf.
Gunnel Nordlund-White, vice ordf.
Jan Lindgrén Kl.17.30. § 21-24
Göte Winé
Mikael Lindholm

Torbjörn Björkman
Marianne Häggblom
Jörgen Lindblom
Christer Mattsson
Magnus Sandberg

Övriga närvarande
Rosa Salmén, förbundsfullmäktiges ordförande
Camilla Olin, förbundsfullmäktiges vice ordf.
Ida Fyrqvist, rektor
Seija Säike, ekonomichef
Cecilia Johansson, skoldirektör

Ärenden

§§ 21 - 28

Underskrifter

Godby den 08.05.2019

Inger Rosenberg-Mattsson
Ordförande

Cecilia Johansson
Sekreterare

Gunnel Nordlund-White
Protokolljusterare
Godby den 2 maj 2019

Göte Winé
Protokolljusterare

Protokolljustering

Sammanträdet är
kungjort
Protokollet är
framlagt till påseende
Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Godby den 9 maj 2019

Cecilia Johansson
skoldirektör
Godby den

Marica Sundholm,
Byråsekreterare
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§ 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FST § 21
Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar
08.05.2019 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 NÅHD:s förbundsstyrelse 3 medlemmar).
På förbundskansliets elektroniska anslagstavla har den 02.05.2019 kungjorts att förbundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 08.05.2019 på NÅHD:s förbundskansli kl.16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 08.05.2019.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats digitalt åt medlemmarna i förbundsstyrelsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och
förbundsstyrelsens ersättare torsdag 02.05.2019.

Beslut: Ordförande konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
____________________

§ 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE
FST § 22
Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91
08.05.2019 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 Jan Lindgrén och Gunnel NordlundWhite i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.

Beslut: Till protokolljusterare utses Gunnel Nordlund-White och Göte Winé.
____________________

§ 23 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FST § 23
08.05.2019
Beslut: Ett extra ärende § 28 Individuella tillägg kompletteras till listan.
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 24 UTLÅTANDE GÄLLANDE LAGFÖRSLAG TILL LANDSKAPSLAG OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA
FST § 24
08.05.2019

Utbildnings- och kulturavdelningen ger kommunerna möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ny landskapslag för barnomsorg och grundskola innan
15 maj 2019, remisstiden är förlängd till 22.5.2019.
Direktlänk till allmänmotivering, detaljmotivering och lagförslaget (s.70) finns
på:
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/utkast_till_ll_om_barnomsorg_och_grundskola.pdf
Skoldirektören har skrivit bifogat utlåtande som behandlats och omfattats av
daghemsföreståndarna i Sund, Vårdö och Geta och skolledarna på norra
Åland. Kommundirektörerna i Sund, Geta, Vårdö och Finström har också tagit del av skoldirektörens förslag för vidare behandling i kommunerna.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar skoldirektörens utlåtande och sänder det till utbildnings- och kulturavdelningen.

Beslut: Förbundsstyrelsen omfattar skoldirektörens utlåtande och sänder det
till utbildnings- och kulturavdelningen.
Frågor som förbundsstyrelsen särskilt vill poängtera:
- Hemspråksundervisningen, Nåhd efterfrågar tydliga riktlinjer för beviljande av hemspråksundervisningen.
- Hemundervisningen, ansvaret för tillsynen och avbrytandet av hemundervisningen bör förtydligas.
- Förvaltningen § 3, avvakta resultat av kommunreformen.

____________________
Bilaga 1/ 08.05.2019

Utlåtande gällande förslag till landskapslag
om barnomsorg och grundskola.

____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/08.05.2019

5
§ 25 FÖRDELNING AV LOKAL JUSTERINGSPOTT
FST § 25
08.05.2019 Den lokala justeringspotten är från 01.01.2019 1,2 procent av lönesumman
inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet vilket
1.2.2019 var 574,10 €. När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först
och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.
Parterna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella
motiveringar framgår. Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner
och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Den 26 mars 2019 hölls ett möte med huvudavtalsorganisationernas representanter för att förhandla om justeringspotten, bilaga 2/ 08.05.2019.
Förslag till fördelning:
Specialbarnträdgårdslärare
Lokalvårdare
Bespisningschef
Ekonomichef

Huvudavtalsorganisationerna

NÅHD

+ 20 €
+ 20 €
+ 100 €
+ 100 €

+ 30 €
+ 40 €
+ 150 €
+ 150 €

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar NÅHD:s förslag till lönejusteringar retroaktivt från 01.01.2019. Resterande del av lönepotten
204,10€ fördelas lika mellan övriga AKTA-löntagare.
.
Beslut: Enligt förslag.
_________________
Bilaga 2/ 08.05.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokoll från förhandlingar om justeringspott

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 26 VAL AV LEKTOR I ENGELSKA OCH SVENSKA
FST § 26
08.05.2019 En tillsvidare tjänst som lektor i engelska och svenska från 01.08.2019 har varit utannonserad. Sju ansökningar har inkommit, varav fyra är behöriga.

Skoldirektörens förslag: Ärendet återremitteras.
.

Beslut: Enligt förslag

_________________
Bilaga 3/ 08.05.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Sammanställning av sökande.

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/08.05.2019

7
§ 27 DELGIVNINGAR
FST § 27
08.05.2019 Utvärderingsresultat engelska åk 7, bilaga 3
Utvärderingsresultat longitudinell utvärdering, första fasen åk 1, bilaga 4
Utvärderingsresultat Barn och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland
LR beslut 75 U2, 04.04.2019 Stödundervisning i svenska hösten 2018.
Information från arbetsgruppen för renovering av GHS, förbundsstyrelsens ordförande informerar. Genomgång av lokalen och utemiljön görs av externa och
renovering av syslöjdssalen prioriteras.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna tillkännedom.

Beslut: Enligt förslag.

_________________
Bilaga 4/ 08.05.2019
Bilaga 5/ 08.05.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Utvärdering åk 1 sv och ma, Nåhd
Utvärdering åk 7 engelska, Nåhd

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 28 INDIVIDUELLA TILLÄGG
FST § 28
08.05.2019 Enligt kollektivavtal et AKTA och TS behöver kommunalförbundet uppnå en nivå
där individuella tillägg om minst 1,3% av de uppgiftsrelaterade lönerna reserveras/ fördelas varje månad.
Den totalsumma de uppgiftsrelaterade lönerna som tillhör AKTA och TS är
48 302,63€ och av det skall 1,3% dvs. 635,48 € fördelas enligt anvisningar i
bilaga 6.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen fastställer anvisningarna för fördelningen av individuella tillägg.

Beslut: Enligt förslag.

_________________
Bilaga 6/ 08.05.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Bedömning av arbetsprestation.

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVSINING
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: §§ 22, 23, 24, 26, 27
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 21, 25, 28
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 NÅHD
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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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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
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. 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 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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

