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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnades kl 18.30 av den gemensamma räddningsnämndens
ordförande Kristian Aller.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till att justera protokollet utses Christian Ekström.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:
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ANMÄLNINGSÄRENDEN




















Vårdö FBK, verksamhetsberättelse 2011.
Jomala FBK verksamhetsberättelse 2011.
Östra Saltvik FBK verksamhetsberättelse 2011.
Hammarlands FBK verksamhetsberättelse 2011.
Eckerö FBK verksamhetsberättelse 2011.
Finströms FBK verksamhetsberättelse 2011.
Brev riktat till landskapsregeringen, 25.4.2012, angående landskapsalarmcentralen för insattsrapporteringsprogram och överföring av larmdata.
Brev riktat till landskapsregeringen, 2.5.2012, angående sotning, eldstäder och ventilation.
Brandskyddsfonden, 3.5.2012, Västra Saltviks FBK, understöd för
räddningsutrustning, godkänd.
Brandskyddsfonden, 3.5.2012, Västra Saltvik FBK, understöd för
skyddskåpa till fordon, godkänd.
Brandskyddsfonden, 3.5.2012, Jomala kommun anskaffning CAFS till
släckningsbilen, avslag.
Brandskyddsfonden, 3.5.2012, Jomala kommun, ombyggnad och anskaffning CAFS för Gottby FBK, godkänd.
Statens ämbetsverk på Åland, 3.5.2012, Eckerö kommun, moderninsering av alarmutrustning, avslag.
Statens ämbetsverk på Åland, 3.5.2012, Hammarlands kommun,
moderninsering av alarmutrustning, avslag.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 9.5.2012, manuella strålningsmätningar 7.6.2012.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 9.5.2012, provning av
ljudsignaler 7.6.2012.
Jomala kommun, 1.6.2012, revidering av förvaltningsstadga § 67.
Saltviks kommun, 11.6.2011 § 225, arbetsgrupp för brandstation, fortsatt uppdrag.
Räddningschefens beslut, 16.4.2012 - 26.6.2012.

Föredragandes förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendena för kännedom.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendena för kännedom.
____________

Protokolljustering:
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VÅRDÖ FBK - ANHÅLLAN OM UTÖKAD ERSÄTTNING ENLIGT
AVTAL
Vårdö FBK har inkommit med en ansökan om ökat understöd för sin verksamhet för åren 2011 samt 2012.
Enligt avtal erlägger kommunen för nödiga driftskostnader som baserar sig
på en detaljerad uppgjord utredning.
Aktiviteten i Vårdö FBK har positivt ökat och att dess medlemmar aktivt
deltagit i kursverksamhet i en större omfattning än beräknat. Vissa kurser
har inte vid budgettider varit fastslagna varpå det varit en omöjlighet att
uppskatta eller budgetera. Under våren 2012 har arrangerats en kurs i släckningsarbete där Vårdö FBK var representerat med hela 6 deltagare.
För 2011 anhåller Vårdö FBK 2 500 € i utökat stöd och för 2012 ett utökat
stöd om 3 000 €.
./.

Bilaga A-RN § 28, anhållan Vårdö FBK.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar ett utökat stöd för 2012 på
så sätt att detta i första hand går inom ramen för brand- och räddningsväsendet och vid uppföljning av budget påpekas till kommunstyrelsen vid
eventuell överskridning i slutet av verksamhetsåret.
Vidare att anhållan för 2011 förordas inför kommunstyrelsen och beaktas
på lämpligaste sätt då bokslut är fastslaget.
Beslut:
Räddningschefens förslag godkänns.
_________

Protokolljustering:
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JOMALA FBK - ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR INKOMSTBORTFALL
Jomala FBK anhåller om ersättning för utbetalda inkomstbortfall för Mikael
Ahlqvist samt Calle Valve i samband med deltagande i kurs för enhetschef
under tiden 3.3-27.4.2012.
Delar av kursen gick under 5 vardagar.
Totalt anhåller Jomala FBK om 1 341,60 €.
./.

Bilaga A-RN § 29, anhållan Jomala FBK.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner Jomala FBKs anhållan
om 1 341,60 €.
Beslut:
Räddningschefens förslag godkänns.
__________

Protokolljustering:
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BYTE AV LEDNINGSBIL
Offert har begärts från åtta olika lokala bilfirmor.
Inom utsatt tid har anbud från sex inkommit.
./.
./.

Bilaga A-RN § 30, protokoll offertöppning.
Bilaga B-RN § 30, sammanställning av anbud.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbudet från Zebra bil,
Hyundai IX35 2.0 CRDi Style 4 WD, nettokostnad 7 208 €.
Beslut:
Räddningschefens förslag godkänns.
____________

Protokolljustering:
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ARBETSGRUPP FÖR REVIDERING AV AVTALSBRANDKÅRERNAS AVTAL
Avtalen med samarbetskommunernas avtalsbrandkårer bör revideras och
nya likvärdiga och ändamålsenliga avtal framtagas.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden utser Niklas Oriander, kommundirektör Finström, Carolina Sandell kommundirektör Jomala samt räddningschefen till en arbetsgrupp för framtagande av reviderade avtal för kommunernas avtalsbrandkårer.
Beslut:
Agneta Göstas föreslår med understöd av Krister Berndtsson att den gemensamma räddningsnämnden utser Niklas Oriander, kommundirektör Finström, Carolina Sandell kommundirektör Jomala samt räddningschefen till
en arbetsgrupp som i samarbete med kårernas styrelser utreder behovet av
reviderat förslag och vid behov framtar nytt avtalsförslag mellan kårerna
och kommunerna.
Christan Ekström föreslår med understöd av Per Lindblom bordläggning.
Vid omröstning mellan Agneta Göstas förslag och Christian Ekströms förslag beslutar den gemensamma räddningsnämnden med rösterna 7-2 omfatta Agneta Göstas förslag.
./.

Bilaga A-RN § 31, omröstningsprotokoll.
__________

Protokolljustering:
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MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.15

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:
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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: §§ 27,28,31.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 26,29,30,32.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna 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 är
Räddningsområde Ålands landskommuner
PB 2
22151 Jomala
Paragrafer: § 26,29,30,32.
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.

Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
Protokolljustering:
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BESVÄRSANVISNING
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 fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3)
beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget …./…. 2012.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslut anslagit på den anslagstavlan. Beslutet är anslaget .…/…. 2012
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Besvärsskrift
I besvärsskiften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften 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.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 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.

Protokolljustering:

