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40 §
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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

RN § 40/14.12.2017
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 Didrik Svahn.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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41 §

14.12.2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

RN § 41/14.12.2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Samråddelegationen för beredskapsärenden, 23.10.2017, beredskapskurs 28.11.2017.
Brandskyddsfonden, 26.10.2017, ansökningstid för specialunderstöd
byggprojekt 2018.
Samråddelegationen för beredskapsärenden, 10.11.2017, manuella
strålningsmätningar 5.12.2017.
Ålands landskapsregering, 21.11.2017, beslut, Saltviks kommun stödandel tankbil.
Eckerö kommun, kommunstyrelsen 14.11.2017 samt 21.11.2017, Eckerö FBK tankbil och brandbrunnar.
Lumparlands kommun, 29.11.2017, tillsyn obligatorisk ventilationskontroll.
Brandinspektörens deltagande i utbildningsdagar 28-30.11.2017 brandutredning, Revinge.
Räddningschefens beslut 13.10.2017- 14.12.2017.

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

Protokolljustering:
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YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG OM ÄNDRING AV RÄDDNINGSLAG

RN § 42/14.12.2017
Inrikesministeriet har berett Statens ämbetsverk på Åland och Ålands landskapsregering att inkomma med utlåtande angående utkast till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av rikets
räddningslag.
De föreslagna lagarna kommer, om de antas, att gälla på Åland endast till
den del de berör angelägenheter som berör riksbehörighet, främst befolkningsskydd och beredskap inför undantagsförhållanden.
Med anledning av detta önskar Samrådsdelegationen för beredskapsärenden
synpunkter i ärendet.
./.

Bilaga A-RN § 42, yttrande.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar delge Samrådsdelegationen
för beredskapsärenden synpunkter enligt bilaga A-RN § 42.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:
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43 §

14.12.2017

INTERNKONTROLL

RN § 16/15.4.2015
Verksamhetsområdena skall årligen rapportera det fortlöpande arbetet inom
internkontroll.
Internkontrollplanen visar specifika fokusområden under pågående år och
utgör bara en del av den interna kontrollen.
Internkontrollen skall säkra att kommunernas verksamhet är ekonomisk och
resultatrik, att den information som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig, att lagens bestämmelser, anvisningar av myndigheterna och beslut
av kommunens organ iakttas och att egendom och resurser tryggas.
./.

Bilaga A-RN § 16, Uppföljning interkontrollplan för räddningsområdet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
________

RN § 16/17.5.2016
Verksamhetsområdena skall årligen rapportera det fortlöpande arbetet inom
internkontroll.
./.

Bilaga A-RN § 16, Uppföljning interkontrollplan för räddningsområdet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
________

RN § 19/20.6.2017
Verksamhetsområdena skall årligen rapportera det fortlöpande arbetet inom
internkontroll.
./.

Bilaga A-RN § 19, Uppföljning interkontrollplan för räddningsområdet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Protokolljustering:
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Beslut:
Enligt förslag.
________
RN § 43/14.12.2017
Verksamhetsområdena skall årligen rapportera det fortlöpande arbetet inom
internkontroll.
./.

Bilaga A-RN § 43, Uppföljning interkontrollplan för räddningsområdet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
För kännedom.
_______

Protokolljustering:
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RN § 41/03.11.2016

14.12.2017

SALTVIKS KOMMUN - TANKBIL 2017
Saltviks kommun är enligt gällande fordonsplan i tur att utbyta släckningsfordon, tankbil för Östra Saltvik FBK 2017.
Förhandsbesked om beviljande av stödandel har av landskapsregeringen inkommit 20.7.2016.
Vid anbudstidens utgång 29.9.2016 har anbud inkommit från sex (6) leverantörer fördelat på tre(3) chassileverantörer, en (1) påbyggnadsleverantör
samt två (2) leverantörer som kan leverera chassi och påbyggnad alternativt
enbart påbyggnad.
Östra Saltvik FBK har inkommit med sitt utlåtande per e-mail den
09.10.2016.

./.

Bilaga A-RN § 41, protokoll anbudsöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar, förutsatt att kommunfullmäktige i Saltvik upptar medel för anskaffningen i budget 2017, att för
Chassi anta anbud från Scania Suomi Oy för 101 080 euro vilket är det
förmånligaste anbudet. Vidare beslutar den gemensamma nämnden att optioner om 25 079 euro kan upphandlas varpå det totala värdet kan uppgå till
126 150 euro.
För påbyggnad antar den gemensamma räddningsnämnden anbudet från
Sammutin Oy för 108 630 euro, därtill beslutar den gemensamma räddningsnämnden att optioner om 44 124 kan upphandlas varpå det totala värdet kan uppgå till 152 754 euro.
Beslut:
Enligt förslag.
Vidare beslutar den gemensamma räddningsnämnden att ett anslag om
15 000 euro kan användas för anpassande av färskvattenleverans, oförutsedda ändringar och resor under byggnationen.
__________

RN § 44/14.12.2017
Anskaffningen är verkställd och avslutad.
Budgeterande medel för ändamålet var 310 000 euro och en stödandel om
194 500 euro, nettokostnad om 115 500 euro.
Slutkostnaden är 291 991 euro, beslutad stödandel uppgår till 189 742 euro,
nettokostnad 102 249 euro.
Protokolljustering:
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Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
För kännedom.
___________

Protokolljustering:
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GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET

RN § 38/12.10.2017
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 redan i anslutning till Ålandsdelegationens och Högsta domstolens kritik av
lagförslaget offentligt uppgett att förslaget om en gemensam räddningsmyndighet 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. Samarbetet 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 utgående från 12 kap. i kommunallagen bilda en gemensam räddningsmyndighet.
Tidpunkt för mötet bör vara att samtliga kommuner inom sin förvaltningsgång 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 gemensamma 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 kommuner.
Protokolljustering:
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Bilaga A-RN § 45, mötesprotokoll 23.11.2017.
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 samarbetsform.
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.
_______

Protokolljustering:
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MÖTETS AVSLUTNING

RN § 46/14.12.2017
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.45
./.

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: 41-45.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 40.
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: 40.
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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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00520 Helsingfors
tel 029 56 43300
fax 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer i protokollet: 22.
Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
Besvärsskrift
En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomstolen. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder
som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i
94 § i lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, dvs. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den som
anför besvär yrkar på gottgörelseavgift, ska denne ange det yrkade beloppet.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1 januari 2016, är rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro.

Protokolljustering:

