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    Protokolljustering:    

26 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
RN § 26/11.7.2019 
 

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 Krister Berndtsson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
___________ 
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27 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
RN § 27/11.7.2019 

• Ålands landskapsregering, beslut, 8.5.2019, förlängt uppdrag, rapport 
Alfrida.  

• Brandskyddsfonden, beslut 26.6.2019, Finströms kommun stödandel 
brandpump – avslag. 

• Brandskyddsfonden, beslut 26.6.2019, Jomala kommun stödandel 
manskapsbil – avslag. 

• Brandskyddsfonden, beslut 26.6.2019, Lumparlands kommun stödandel 
manskapsbil – avslag. 

• Ålands hälso- & sjukvård, 3.7.2019, instruktion för handräckningsbegä-
ran av helikopter. 

• Västra Saltvik FBK verksamhetsberättelse 2018. 
• Räddningschefens beslut, 16.5.2019-11.7.2019. 

 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
____________ 
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28 § LUMPARLANDS KOMMUN – MANSKAPSBIL 
RN § 20/15.5.2019 

I Lumparlands kommuns budget 2019 finns ett investeringsanslag på 25 
000 euro för inköp av manskapsbil till Lumparlands FBK. Då marknaden 
har ett begränsat utbud över bra begagnade för ändamålet fordon och för att 
möjliggöra för en så smidig upphandlingsprocess som möjligt samt att det 
endast rör sig om 25 000 euro bör upphandlingen helt och hållet kunna skö-
tas av räddningschefen. 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden beslutar 
befullmäktiga räddningschefen att upphandla och vid behov ingå avtal om 
manskapsbil för Lumparlands kommun till ett värde, enligt budgeterat inve-
steringsanslag, om högst 25 000 euro. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_________ 
 

RN § 28/11.7.2019 
Upphandling riktats till åtta (8) st lokala bilfirmor. Inkommit två offerter 
varav en är inom ramen för budgeterade medel. Räddningschefen beslutat 
24.6.2019 att anta anbud från PrimaBil Åland Ab i samarbete med Stanby 
Ab har ett sammanlagt totalpris om 22 553,31 euro för en VW Transporter 
T5 2,5TDI 4 –Motion 2009 med en påbyggnad från Floby. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärende för kännedom. 
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. 
______________ 
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29 § FINSTRÖMS KOMMUN - UPPHANDLING AV PUMP 
RN § 29/11.7.2019 

I budget för 2019 har medel upptagits för anskaffande av större pump för 
verksamheten till Finströms FBK. 
Anbud har inkommit från en (1) leverantör och med stödandel inom budge-
terade medel. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från Veikko 
Nummela Oy enligt anbud för 54 000 euro. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
___________ 
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30 § JOMALA KOMMUN - UPPHANDLING AV MANSKAPSBIL 
RN § 30/11.7.2019 

I budget för 2019 har medel upptagits för anskaffande av manskapsbil för 
verksamheten till Jomala FBK. 
Anbud har inkommit från en (1) leverantör vilket uppfyller anbudsförfrå-
gan. 
 
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbud från MAN Cen-
ter  av en MAN TGE Skåpbil 3,5 TGE3.180 2,0TDI 130 kw till ett pris om 
netto 58 917 euro. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
___________ 
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31 § GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 
 
RN § 47/12.10.2017 

Landskapsregeringens lagförslag (18/2018-2017) om att i sista hand med 
tvång skapa en gemensam räddningsmyndighet har i och med presidentens 
veto 28.9.2017 slutgiltigt upphävts med hänvisning till bl.a. den kommunala 
självbestämmanderätten. Företrädare för landskapsregeringen har dock re-
dan i anslutning till Ålandsdelegationens och Högsta domstolens kritik av 
lagförslaget offentligt uppgett att förslaget om en gemensam räddnings-
myndighet på nytt kommer att föras till lagtinget under denna period. 
 
Representanter för såväl kommuner som FBK-verksamheten inom RÅL har 
därför väckt tanken om att nämnden borde diskutera frågan om bildandet av 
en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland på frivillig väg. Samar-
betet skulle så fall baseras på 12 kap. i kommunallagen där formerna för 
normalt kommunalt samarbete finns. 

 
Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden besluter inbjuda representanter för 
samtliga 16 kommuner till ett diskussionsmöte om möjligheterna att utgå-
ende från 12 kap. i kommunallagen bilda en gemensam räddningsmyndig-
het. 
 
Tidpunkt för mötet bör vara att samtliga kommuner inom sin förvaltnings-
gång har möjlighet att behandla ärendet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
Vidare beslutar den gemensamma räddningsnämnden att ge ordförande i 
uppdrag att brevledes kontakta kommunerna med en inbjudan. 
Till kommuner som av någon orsak inte kan deltaga önskar den gemen-
samma räddningsnämnden att ett yttrande kan delges och där framföra sin 
ståndpunkt i ärendet. 
För att ge kommunerna tid att behandla ärendet och utse representanter bör 
mötet om möjligt hållas vecka 47. 
______ 

 
RN § 45/14.12.2017 

Ordförande och räddningschefen delger information om mötet den 
23.11.2017. 
Efterfrågades enhälligt om en fortsättning på ärendet och önskvärt att den 
gemensamma räddningsnämnden ånyo kallar till möte. 
Protokoll samt räddningschefernas uppdrag har utgått till samtliga kommu-
ner. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 45, mötesprotokoll 23.11.2017. 
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Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden besluter om tidpunkt för nytt möte. 
 
Beslut: 
Konstareras att räddningscheferna gemensamt tagit fram en rapport om 
vilka uppgifter som ingår inom räddningsmyndighetens ansvarsområde och 
delgivits samtliga kommuner.  
Den gemensamma räddningsnämnden inbjuder till ett nytt möte torsdag den 
11 januari 2018 kl 12.30, Jomala kommunkansli. 
Vidare förespråkar nämnden ett fortsatt samarbete enligt nuvarande samar-
betsform. 
Nämnden poängterar även att de uppgifter som idag helt eller delvis sköts 
av räddningsmyndigheterna på Åland, men som inte ingår i en renodlad 
myndighet fortsättningsvis bör ingå. 
____ 
 

RN § 6/25.1.2018 
Ordförande och räddningschefen delger information för mötet den 
11.1.2018. 
Protokoll från möte har delgivits samtliga kommuner. 

 
Vidare kan informeras att samarbetskommittén mellan Jomala kommun och 
Mariehamns stad har sammanträtt den 15.12.2017 varvid ett uppdrag har 
framställts till tjänstemännen för Jomala och Mariehamn att ta fram ett för-
slag till avtal för en gemensam räddningsnämnd och räddningsmyndighet. 

 
 ./. Bilaga A-RN § 6, mötesprotokoll 11.1.2018. 
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden sammankallar samtliga kommuner 
till ett avslutningsmöte då underlag finns för ett förslag till avtal för en ge-
mensam räddningsnämnd och en räddningsmyndighet eller att annan utgång 
kan konstateras. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
______ 
 

RN § 47/19.12.2018 
Ordförande och räddningschefen delger information från mötet den 
20.11.2018 då förslag till avtal tagits fram för en presentation. 
Mötet beslöt enhälligt att inhämta eventuella synpunkter över förslaget till 
avtal från kommunerna som ska vara inlämnade senast 31.1.2019. Vidare 
beslöt mötet att vid behov kallar den gemensamma räddningsnämndens ord-
förande därefter till ett nytt möte. Ifall inte några väsentliga synpunkter in-
kommer överlämnas avtalsförslaget till Mariehamns stad för behandling för 
att sedan skickas till samtliga kommuner för ett slutligt godkännande. 
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Protokoll från möte har delgivits samtliga kommuner. 
 
 ./. Bilaga A-RN § 47, mötesprotokoll 20.1.2018. 
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kän-
nedom. Vidare beslutar nämnden huruvida eventuella synpunkter på försla-
get ska framföras.  
 
Beslut: 
Antecknas för kännedom. Vidare beslutar den gemensamma räddnings-
nämnden bordlägga frågan om nämndens synpunkter för att invänta kom-
munernas svar. 
__________ 

 
 
RN § 6/28.1.2019 

Vid det senaste möte angående en gemensam räddningsmyndighet för 
Åland med kommunerna den 20 november 2018 framkom synpunker gäl-
lande 

• Mandatfördelningen och ordförandeskap 
• Personal och överföring av personal 
• Lokaler, fordon och arbetsutrustning 
• Kostnadsfördelning 

vilka omfattades enhälligt att en revidering av avtalsförslaget görs och den 
nya versionen delges kommunerna för inhämtande av synpunkter kommun-
vis vilka skall vara inlämnade senast 31.1.2019. 
 
Frågan gällande datum för avtalets ikraftträdande är ännu oklart. Framför-
des dels förslag om snarast möjligt dels ett konkret datum om 1 januari 
2020. Frågan lämnades i detta skede öppen. 
Även den gemensamma räddningsnämnden bör framföra sina synpunkter 
på förslaget till avtal. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 6 – Avtal om gemensam räddningsmyndighet. 
 ./. Bilaga B-RN § 6 – Bilaga 1 till avtal om gemensam räddningsmyndighet. 
 ./. Bilaga C-RN § 6 – Den gemensamma räddningsnämndens åsikter.         
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga C-RN § 6. 
 
Beslut: 
Enligt bilaga C-RN § 6 med ändringar. Vidare inväntar den gemensamma 
räddningsnämnden alla kommuners synpunkter och behandlar ärendet vid 
sitt nästa möte. 
__________ 
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RN § 15/7.3.2019 
Kommunerna har inkommit med synpunkter gällande avtalsförslaget för en 
gemensam räddningsmyndighet och gemensam räddningsnämnd på Åland. 
 

 ./. Bilaga A-RN § 15, sammanställning av synpunkter. 
 ./. Bilaga B-RN § 15, framarbetat förslag på förändringar i avtalet jämte bilaga 

om en gemensam räddningsmyndighet på Åland. 
 
  Information och diskussion. 
 

Räddningschefens förslag:  
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar i enlighet med diskussions-
mötets beslut den 20.11.2018 att ordförande kallar till nytt möte med kom-
munerna. I kallelsen fogas sammanställningen av kommunernas synpunkter 
enligt bilaga A-RN § 15 samt framarbetat förslag på förändringar i avtalet 
om en gemensam räddningsmyndighet på Åland enligt bilaga B-RN § 15. 
 
Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden anser att kommunernas åsikter inte 
beaktats i tillräcklig grad i tjänstemännens reviderade förslag. 
Vidare anser nämnden att garantier för att myndighetens placering avskiljs 
från ett räddningsverk eller en enskild FBK måste ges. 
Innan kallelse till nytt möte med kommunerna ska även en kostnadskalkyl 
för myndigheten tas fram. 
_______ 

RN § 31/11.7.2019 
Ordförande och räddningschefen delger information från mötet den 
23.5.2019. Mötet beslöt att lämna över ärendet till Mariehamns stad som 
tilltänkt värdkommun för att förbereda en formell beredning. I överlämnan-
det och till protokoll finns fyra frågeställningar som Mariehamns stad ska 
besvara innan avtalsförslaget sänds till kommunerna för slutlig behandling. 
Avtalsförslaget har av stadsfullmäktige i Mariehamn behandlats och sänts 
till kommunerna utan svar på de i mötesprotokoll ställda frågorna den 
23.5.2019. Vidare har stadsfullmäktige i antagen budget för 2020 den 
18.06.2019 en skrivelse under Infrastrukturnämnden att en gemensam rädd-
ningsmyndighet förutsätter en ombyggnad av räddningsstationen där finan-
siering utgörs av att övriga kommuner är med och bidrar till hyran. Någon 
kostnadskalkyl har inte presenterats, ej heller ombyggnadens omfattning 
samt i vilken omfattning det skulle påverkar hyran. Denna placering för en 
gemensam räddningsmyndighet har inte diskuterats eller framgått vid tidi-
gare förhandlingar.    
 

 ./. Bilaga A-RN, mötesprotokoll 23.5.2019. 
    
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden tar upp 
ärendet för diskussion. 
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Beslut: 
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar att Mariehamns stad inte 
velat ge garantier för att myndigheten inte kommer att placeras ihop med 
operativ räddningsverksamhet, vilket nämnden poängterade redan i vårt fö-
regående beslut. Ett särskiljande av myndigheten och den operativa verk-
samheten, både organisatoriskt och geografiskt, ses som viktigt för att und-
vika partiskhet, och då speciellt för våra frivilliga brandkårers bästa; vilka 
inte har samma utgångsläge som ett bemannat räddningsverk, där en place-
ring nu tydligen är aktuell. Det föreligger även öppna frågeställningar från 
det senaste kommunala diskussionsmötet, vilka enligt protokollet skulle be-
svaras av staden. 
Beträffande en eventuell ekonomisk fördel av en omorganisering så bedö-
mer nämnden att en sådan inte långsiktigt kommer att uppnås genom det fö-
reslagna myndighetssamarbetet. Konkret kan nämnas att den totala jämfö-
relsekostnaden utifrån den preliminära budgeten för de 15 kommunerna ex-
klusive Mariehamn kommer att stiga samt att det utöver den preliminära 
budgetjämförelsen kommer att tillkomma flertalet och kostnadsdrivande 
tillägg. Redan i nuläget har vi här observerat en planerad nybyggnad med 
troligen medföljande högre hyror och även från kommande högre lönekost-
nader genom jämlikgörande av de nuvarande tjänstemännens löner. Nämn-
den är även skeptiskt till huruvida de utbrutna kostnaderna från stadens 
verksamhet idag kommer att motsvara de verkliga kostnaderna. T.ex. kan 
man fråga sig hur internhyran har beräknats när placeringen inte framkom-
mit, och i förlängningen vad som avgjort att kostnaden per invånare på 
marginalen blir billigare än RÅL:s nuvarande upplägg. 
Enligt vad nämnden har erfarit från ärendets beredning och under förhand-
lingarnas gång, Jomala och Mariehamn emellan, samt övriga relationer eller 
samarbetsformer med den tilltänkta värdkommunen så ser vi inte en positiv 
förändring genom ett byte av värdkommun. Vad samarbete beträffar finns 
det redan idag i viktiga frågor, t.ex. ett landskapsomfattande joursamarbete 
för ledning av räddningsinsats. Istället för att lägga energi och resurser på 
förändringar av en minimal myndighet bör dagens samarbetskommuner 
fortsätta arbeta för en effektiv drift av den nuvarande räddningsmyndighet-
en. 
Vi har även redan tidigare påpekat att även de kommunspecifika räddnings- 
och befolkningsskyddsbudgetarna, utöver själva myndigheten, fortsatt bör 
gå via räddningsnämnden. Våra kommuners beslutsberedning bygger på en 
struktur där nämnderna, som insatta och intresserade av frågorna, är med 
och tar fram förslag i ärenden. Vi anser att denna struktur är av godo för 
både räddningschef, avlastning för kommunstyrelse och ärendenas bästa. 
Om man har en nämnd, vilken fråga ska då inte denna instans vara med och 
bereda om inte sitt eget områdes budget? 
Med ovanstående anledningar rekommenderar vi, som själva initierat dis-
kussionerna om en utökad räddningsmyndighet, enhälligt att våra kommun-
fullmäktigen inte ingår det av Mariehamns stad föreslagna myndighetssam-
arbetet. 
__________  
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32 §  MÖTETS AVSLUTNING 
RN § 32/11.7.2019 

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.30 
 
Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 
______________ 
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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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 27,28,31. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 26,29,30. 
 
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 
 
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 
AX-22 151 JOMALA 
 
Paragrafer i protokollet: 26,29,30. 
 
Yrkandet ska 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 kommunmed-
lem 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 ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 


