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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdes öppnades kl 18.30 av den gemensamma räddningsnämnden
ordförande Kristian Aller.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till att justera protokollet utses Owe Laine.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samrådsdelegationen för beredskapsärende, 8.11.2018, kurs i klimatananpassad kommunal drickvattenförsörjning 10-11.12.2018, räddningschefens deltagande.
Samrådsdelegationen för beredskapsärende, 9.11.2018, manuella strålningsmätningar 4.12.2018.
Ålands landskapsregering, 13.11.2018, beslut angående uppdrag att
ordna utbildning till sotare, förverkligas ej.
Finlands svenska brand- och räddningsförbund, studiedagar samt 70- års
jubileum 17-18.11, Sjundeå, räddningschefens deltagande.
Brandskyddsfonden, 7.12.2018, ansökningstid för specialunderstöd
byggprojekt 2019.
Brandskyddsfonden, 10.12.2018, ansökningstid för materialanskaffning
2019.
Samrådsdelegationen för beredskapsärende, 3.12.2018, informationstillfälle om hybridhot 8.1.2019, räddningschefens deltagande.
Oljeskyddsfonden, 11.12.2018, beslut angående stödandel för oljeskyddsutrymmen, Geta kommun.
Jomala kommun, kommundirektören, beslut 7.12.2018, semester räddningschefen.
Räddningschefens beslut, 11.10.2018-19.12.2018.

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Beslut:
Antecknas för kännedom.
____________
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SOTNING - UPPSÄGANDE AV AVTAL LUMPARLAND
Dag-Ove Johansson har meddelat 29.10.2018 att ingått avtal gällande sotningstjänster i Lumparlands kommun sägs upp.
Uppsägningstiden är två månader.
Enligt räddningslagen 2006:106 är det kommunens räddningsmyndighet
som beslutar hur sotning skall ordnas. Sotningstjänster kan ordnas enligt
följande;
• Kommunen/-er alternativt räddningsmyndigheten handhar sotningen
inom sitt eget område med egen anställd personal.
• Inom kommun/-er eller räddningsmyndigheten tillämpa system för områdes-sotare och genom avtal med entreprenör/sotare för utförande av sotningstjänster.
• Besluta om att fasighetsägare fritt påkallar sotare.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.
Vidare att Dag- Ove Johansson, enligt avtal, inkommer med sammandrag
av sotningsförteckningen samt statistik över utfört arbete i Lumparlands
kommunför 2018.
Beslut:
Enligt förslag.
_________
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GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET
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.
____

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 förslag 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 gemensam 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 ordProtokolljustering:
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förande därefter till ett nytt möte. Ifall inte några väsentliga synpunkter inkommer överlämnas avtalsförslaget till Mariehamns stad för behandling för
att sedan skickas till samtliga kommuner för ett slutligt godkännande.
Protokoll från möte har delgivits samtliga kommuner.
./.

Bilaga A-RN § 47, mötesprotokoll 20.1.2018.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig informationen för kännedom. Vidare beslutar nämnden huruvida eventuella synpunkter på förslaget ska framföras.
Beslut:
Antecknas för kännedom. Vidare beslutar den gemensamma räddningsnämnden bordlägga frågan om nämndens synpunkterför att invänta kommunernas svar.
__________
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SOTNING – LUMPARLAND, SUND OCH VÅRDÖ KOMMUNER.
Då avtalen om sotningstjänster under hösten upphör i kommunerna Lumparland, Sund och Vårdö behöver nytt beslut om huruvida sotning skall
ordnas i dessa områden antas. Enligt räddningslagens 49 § är det kommunens räddningsmyndighet som beslutar hur sotning skall ordnas inom
kommunen.
Sotningstjänster kan ordnas enligt följande;
1 Kommunen eller kommuner (räddningsmyndigheten) handhar sotningen
inom sitt eget område med egen anställd personal.
2 Inom räddningsområdet tillämpa system för områdessotare och genom
avtal med entreprenör för utförande av sotningstjänster. (distrikt- eller områdessotare)
3 Besluta om att fastighetsägare fritt kan välja sotare
I landskapet kan konstateras att det förekommer brist på utförare med yrkeskompetens inom sotningsbranschen.
Ålands landskapsregering har efter skrivelse från ledande tjänstemän inom
räddningsmyndigheterna 2012 och vidare efter utredning vid Ålands yrkesgymnasium meddelat 13.11.2018 att en yrkesutbildning inte har gått att förverkliga på grund av brist på handledare för praktikperioderna.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar, att tillsvidare gällande för
kommunerna Lumparland, Sund och Vårdö, kan yrkesutövare som är godkänd enligt 50 § räddningslagen för landskapet Åland (ÅFS 2006:106), utföra sotningstjänster.
Yrkesutövare skall efterfölja och beakta räddningslagen för landskapet
Åland (ÅFS 2006:106) samt räddningsförordningen i landskapet Åland
(ÅFS 2006:111) samt föra kartotek över utförda sotningstjänster vilka skall
redovisas avgiftsfritt på anmodan eller minst årligen till räddningsmyndigheten.
Beslut:
Enligt förslag.
___________
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MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. x19.45

./.

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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 45,47.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 44, 46,48,49.
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: 45.
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:

