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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 Alexandra Lillie.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, beslut, 19.1.2018, utbetalning stödandel
släckningsbil Sund.
Vårdö kommun, byggnadstekniska nämnden 22.1.2018, § 5 bygglov fristående garage Vårdö FBK.
Ålands landskapsregering, utlåtande, 30.1.2018, understöd brandskyddsfonden byggprojekt 2018.
Ålands landskapsregering, brev, 31.1.2018, information ansökningar
brandskyddsfonden materialprojekt 2018.
Geta kommun kommunfullmäktige 31.1.2018 § 7 och §10, budgetändring släckningsbil och brandstation.
Eckerö kommun, kommunstyrelsen 13.2.2018 § 33, förtydligande
driftskostnad tankbil.
Räddningschefen och E.Branér, 13-14-2.2018 leveransbesiktning släckningsbil Gottby FBK, Wilndsorf.
Ålands landskapsregering, utlåtande, 15.2.2018, understöd brandskyddsfonden materialprojekt 2018.
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f, kongressdagar 1920.5.2018, Mariehamn.
Vårdö kommun, byggnadstekniska nämnden 26.2.2018, § 23 utfästelse
fristående garage Vårdö FBK.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, nödvattenseminarium
22.3.2018, Mariehamn.
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f., vårmöte 14.4.2018, Sund
Hammarlands FBK, verksamhetsberättelse 2017.
Räddningschefens beslut, 25.1.2018-22.3.2018.

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

Protokolljustering:
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TILLSYN ÖVER OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL
Landskapslag om ändring av plan- och bygglag för landskapet Åland
(2017:87) trädde i kraft 1.1.2018. I 65 § sagda lag behandlar byggnaders
ventilationssystem och obligatorisk ventilationskontroll har tillkommit.
Det är fastighetsägarens skyldighet att lagen efterföljs, dock har kommunen
tillsynskontrollen över fastighetsägarens skyldigheter.
Kommunstyrelsen i Lumparland har genom § 154 kommunstyrelsen
29.11.2017 respektive byggnadstekniska nämnden i Vårdö § 7 22.1.2018
har beslutat att övervaka obligatoriska ventilationskontrollen för respektive
kommun.
Finströms kommun genom kommunstyrelsens beslut § 11 17.1.2018 inkommit med förfrågan till Räddningsområde Ålands landskommuner om
intresse finns att utföra tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll.
Enligt avtal om Räddningsområde Ålands landskommuner handhar räddningsområdet de uppgifter inom räddningsväsendet som åligger kommunen
enligt Räddningslagen (ÅFS 2006:106).
Ingen kommun kan påföra ytterligare uppgifter från andra verksamhetsområden utan att samtliga samarbetskommuner så samtycker.
Enligt 2 § LL om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland definitioner står byggnadsnämnd för den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag och ur samma lag § 65 framkommer det
att kommunen ansvarar för tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen.
I 93 § nämnda lag behandlar tvångsmedel för den som handlar i strid mot
lagen att byggandsinspektören och byggnadsnämnden kan vidtaga åtgärder.
Då det ännu inte framkommit arbetets dignitet, resurstilldelning, ekonomisk
kompensation bör inte räddningsmyndigheten åtaga sig uppdraget. Därtill
pågår i nuläget diskussioner av en för Åland gemensam räddningsmyndighet och kan, om resurser så blir tillräckliga, diskussioner ske för att tillsyn
av obligatorisk ventilationskontroll kan vara en arbetsuppgift. Till det behöver då en inventering ske samt en arbetsgång vara klarlagd.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar meddela kommunstyrelsen i
Lumparland och byggnadstekniska nämnden i Vårdö att uppgiften om tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll inte kan påläggas räddningsmyndigheten enligt avtalet om Räddningsområde Ålands landskommuner.
Vidare till Finströms kommun och samtliga samarbetskommuner inom
räddningsområdet meddela, att under pågående diskussioner gällande en
gemensam räddningsmyndighet för Åland bör frågan om tillsyn angående
obligatorisk ventilationskontroll lyftas.
Protokolljustering:
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Beslut:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering:
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BRÄNSLEKORT GETA FBK
Geta kommun och Geta FBK har från tidigare överenskommit att kommunen direkt står för kårens drift gällande bränsle och smörjmedel.
Geta FBK har i dagsläget inte tillgång till bränsledistribution alla dagar och
under dygnets alla timmar.
För säkerställa tillgången till bränsle och enklast möjliga handhavande bör
bränslekort vara disponibelt gentemot kårens verksamhet för Geta kommuns räkning.
Såsom dispositionsansvariga föreslås kårens styrelse och kårchef.
Sedvanlig faktura godkänns inom ramen för kommunens brand- och räddningsväsendets anslag av räddningschefen.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att Geta FBK ges rätt att
disponera bränslekort för Geta kommuns räkning enligt ovan.
Såsom dispositionsansvariga föreslås kårens ordförande och kårchef.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljustering:
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GENERATOR BRANDSTATION HAMMARLAND
Hammarlands brandstation är inte försedd med avbrottsfri kraft.
En brandstations drift ska säkerställas på rimligt sätt även då övriga samhället omfattas och påverkas av olika störningsfunktioner.
En för ändamålet passlig begagnad generator, FG Wilsson P13.5-4 i drift
endast 55 timmar, nyservad och lagrad varmt, finns nu tillgänglig på marknaden vid Harrys El.
Generatorn är tillverkad för att stå utomhus, dock rekommenderas skyddstak.
Pris är 7 990 euro netto, inklusive in/ut koppling vid strömavbrott och inkluderar samtliga installationsarbeten för driftsättning.
Enbart generator exklusive arbeten 5 990 euro netto.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar att anta anbudet från Harrys
El angående begagnad generator FG Wilsson P13.5-4, inklusive arbeten för
7 990 euro.
En omdisponering av medel sker inom ram för byggande och underhåll av
byggnader och områden 7000 brand och räddningsväsendet till detsamma
7111 befolkningsskyddet.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering:
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ANHÅLLAN OM GODKÄNNANDE BEFÄLSJOUR
Räddningsverket i Mariehamns stad anhåller om att tre nya befäl ska godkännas för den gemensamma befälsjouren då en pensionsavgång är på
kommande.
I avtalet om befälsjour regleras behörigheten för att ingå i befälsjouren i enlighet med behörighetskraven för räddningsledare i 23 § och 58 § räddningslagen (ÅFS 2006:106).
Nuvarande avtal är baserat på 50/50 basis där Jomala kommun förbundit sig
att köpa timmar årligen för att uppnå en fördelning om 60/40. I nuvarande
befäljour ingår fem personer.
För att hålla en kontinuitet i befälsjourverksamheten är det av fördel om
personer som ska utgöra och ingå i befälsjouren har sina övriga arbetsuppgifter inom det kommunala räddningsmyndighetsarbetet alternativt förebyggande arbete så som brandsyneverksamhet. Därtill är även kontakten till
det operativa fältet av stor vikt.
Vid denna tidpunkt förs även diskussioner om en gemensam räddningsmyndighet på Åland. För att inte gå händelserna i förväg och godkänna fler
personer än de antal som befälsjouren i nuläget är, fem personer totalt, vore
det rimligt att lösa frågan med att ersätta enbart den kommande pensionsavgången. Detta för att i ett senare läge inte eventuellt hamna i en situation där
någon sedan måste uteslutas. Anhållan från Mariehamns stad, enligt bilaga:

./.

Bilaga A-RN § 15.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden noterar och konstaterar med hänvisning till ovan sagda att kommande pensionering gäller en persons pensionsavgång vilken därmed bör ersättas och tillsättas från Mariehamns stads sida.
I detta sammanhang kan brandinspektör Ted Andersson godkännas.
Beslut:
Enligt förslag.
_______
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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

16 §
RN § 16/22.3.2018

22.3.2018

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.00

./.

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: 11,12 15.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 10,13,14.
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: 10, 13, 14.
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:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

22.3.2018

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.
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