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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet inleds kl. 18.30. Samtliga ledamöter deltar på distans via
Teams (Office365) i enlighet med 96 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020.
Samtliga närvarande intygar att endast de själva tar del av vad som sägs vid
sammanträdet och att ingen obehörig finns där de befinner sig.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till att justera protokollet utses Alexandra Lillie.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
___________

Protokolljustering:
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, 18.2.2021, utlåtande, brandskyddsfonden
byggprojekt 2021.
Ålands landskapsregering, 18.2.2021, utlåtande, brandskyddsfonden
specialunderstöd materielprojekt 2021.
Ålands landskapsregering, beslut, 20.2.2021, begränsning om offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster 20.2-11.3.2021.
Ålands landskapsregering, beslut, 27.2.2021, begränsning om offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster 27.2-14.3.2021.
Ålands landskapsregering, beslut, 27.2.2021, rekommendation om begränsningar av antal personer vid privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga utrymmen 27.2 -14.3.2021.
Ålands landskapsregering, beslut, 11.3.2021, begränsning om offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster 15.3-21.3.2021.
Ålands landskapsregering, beslut, 11.3.2021, rekommendation om begränsningar av antal personer vid privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga utrymmen 15.3 -21.3.2021.
Statens ämbetsverk på Åland, 2.3.2021, undantagsförhållande i Finland.
Ålands landskapsregering, beslut, 4.3.2021, rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde.
Jomala kommun, kommunstyrelsen, § 57 15.3.2021, anhållan om uppförande av fristående garage.
Ålands landskapsregering, 17.3.2021, allmänna skyldigheter under perioden 22.2 – 30.6.2021.
Vårdö FBK, verksamhetsberättelse 2020.
Räddningschefens beslut, 19.2.2021-18.3.2021.

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärenden till kännedom.
Beslut:
Antecknas till kännedom.
____________

Protokolljustering:
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ANMÄLAN VENTILATIONSRENGÖRING – KALMARNÄS VENTILATIONS & SANERINGSSERVICE BYTE AV FIRMANAMN

RN § 11/17.5.2017
Kalmarnäs Ventilations & Saneringsservice anmäler om utförande av
ventilationsrengöring inom räddningsområdet.
I anmälan framkommer utbildning och erfarenhet angående arbeten med
ventilationsanläggningar.
Enligt räddningsförordning 111/2006 § 23 skall en skriftlig anmälan om
detta inlämnas och godkännas innan verksamheten påbörjas.
./.
./.

Bilaga A-RN § 11, anmälan Kalmarnäs Ventilations & Saneringsservice.
Bilaga B-RN § 11, förslag till avtal.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner Kalmarnäs Ventilations &
Saneringsservice att utföra ventilationsrengöring inom räddningsområde
Ålands landskommuner.
Innan arbeten inleds bör avtal uppgöras mellan Kalmarnäs Ventilations &
Saneringsservice och den gemensamma räddningsnämnden.
Beslut:
Enligt förslag.
__________

RN § 15/17.3.2021
Kalmarnäs Ventilations & Saneringsservice meddelar den 23.2.2021 att
man verkar under nytt firma namn KVARS Ab/Oy och ämnar fortsätta med
bland annat ventilationsrengöring.
./.
./.

Bilaga A-RN § 15, anmälan.
Bilaga B-RN § 15, förslag till avtal.
Räddningschefens förslag:
Antecknas för kännedom och avtal kan tecknas mellan KVARS Ab/Oy och
den gemensamma räddningsnämnden angående ventilationsrengöring inom
samarbetsområdet.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:
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OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK), TILLSYN
Sedan 1.1.2018 ska byggnaders ägare se till att kontroll av byggnaders ventilationssystem görs innan det tas i bruk och för de flesta byggnader ska det
sedan göras regelbundet. Beroende på byggnader och typ av ventilation är
intervallen 3 eller 6 år.
Enligt 65b § plan- och bygglagen (ÅFS 2017:82) framkommer det att
kommunen ansvarar för tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen.
Räddningsförordningen § 21, Rengöringsintervall (ÅFS 2020:44) ändrades
under 2020 för att anpassa OVK till övriga intervaller och byggnader.
Tidigare har samarbetskommunernas räddningsmyndighet (RÅL) avböjt att
åta sig tillsynen för OVK eftersom ökade arbetsuppgifter inte varit möjligt
på grund av arbetsbelastningens storlek i förhållande till personalstyrka. I
samband med ändringen av räddningsförordningen § 21 och förutsatt att
tilltänkt personalökning inom räddningsmyndigheten av en brandmästare
2021 verkställs skulle ett utrymme skapas för att ingå som en uppgift att utföra tillsynsuppgiften av OVK. Detta bör då samtyckas av samarbetskommunerna inom RÅL.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår, förutsatt att den i budget
2021 föreslagna brandmästartjänsten tillsätts, att den gemensamma räddningsmyndigheten (RÅL) kan påföras samarbetskommunernas tillsynsansvar för OVK i enlighet med 65b § plan- och bygglagen (ÅFS2017:82).
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår för samarbetskommunernas
kommunstyrelser, förutsatt att den i budget 2021 föreslagna brandmästartjänsten tillsätts, att den gemensamma räddningsmyndigheten (RÅL) kan
påföras samarbetskommunernas tillsynsansvar för OVK i enlighet med 65b
§ plan- och bygglagen (ÅFS2017:82).
_________

RN § 16/17.3.2021
Medlemskommunerna i Räddningsområdet Ålands landskommuner ställer
sig positiva till att påföra den gemensamma räddningsnämnden tillsynsansvaret för OVK i enlighet med 65b § plan- och bygglagen (ÅFS2017:82).
Sju kommuner har inkommit med svar och de två återstående, Finström respektive Saltvik, har på grund av rådande situation skjutit fram ärendebehandlingen men förväntas inkomma med beslut inom kort.
Medlemskommunerna anser det ändamålsenligt då det tidigare finns bestämmelser om ventilationsrengöring i räddningslag och räddningsförordning.
Övervakningen planeras att samordnas med lagstadgad brandsyneverksamhet.
Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

17.3.2021

Förarbetet till OVK-lagstiftningen är relativt kortfattad. Därav föreligger
det ett behov att den gemensamma räddningsnämnden fastslår riktlinjer för
vilka byggnadstyper och verksamheter som ska omfattas av kravet på OVK.
I bilaga A-RN § 16 redovisas en tabell för olika typer av byggnader och
verksamheter hur dessa omfattas av kraven på OVK alternativt rengöring
enligt räddningslagstiftningen.
./.
./.

Bilaga A-RN § 16, riktlinjer OVK.
Bilaga B-RN § 16, Plan- och bygglag § 65b OVK.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner riktlinjerna enligt Bilaga
A-RN § 16 kraven för OVK och ventilationsrengöring förutsatt att även
Finström och Saltvik inkommer med sitt bifall att påföra tillsynsansvaret på
den gemensamma räddningsnämnden.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:
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BRANDMÄSTARE
Tjänsten som brandmästare har varit lediganslagen att söka under 4.226.2.2021. Till tjänsten har sex ansökningar inkommit inom utsatt tid, varav
tre sökande uppfyller föreskriven behörighet.
Det är kommundirektören i Jomala som beslutar om anställning av brandmästare efter hörande av den gemensamma räddningsnämnden.

./.

Bilaga A-RN § 17, sammanställning av sökande.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden förordar till tjänsten som brandmästare i första hand Johan Söderberg.
Vidare förordar den gemensamma räddningsnämnden i andra hand Tomas
Ahlqvist till tjänsten som brandmästare ifall Johan Söderberg inte är tillgänglig.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:
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MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.35

./.

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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 14,17.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 13,15,16.
Enligt 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 i medlemskommunerna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Räddningsområde Ålands landskommuner
PB 2
AX-22 151 JOMALA
Paragrafer i protokollet: 13,15,16.
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 kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet
finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det.
Protokolljustering:
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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 i medlemskommunerna. 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
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
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 den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt
på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
Avgift
Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).

Protokolljustering:
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Besvärsskrift
I besvärsskiften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort
och postadress anges.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men 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
Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).

Protokolljustering:

