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Sida 1

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

34 §
RN § 34/12.10.2017

12.10.2017

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 Owe Laine.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

35 §

12.10.2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

RN § 35/12.10.2017
•
•
•
•
•

Saltviks kommun, 16.8.2017, beslut angående befrielse för byggnadskommittén brandstation.
Uppvaktning, 7.10.2017, Lumparlands FBK 80 år.
FSB, studiedagar 18-19.11.2017, Tammerfors.
Sunds kommun, leverans av släckningsbil v48-v49.
Räddningschefens beslut 13.9.2017- 12.10.2017.

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

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

36 §

12.10.2017

VÄRMEKAMERA - UPPSÄGNING AV AVTAL

RN § 36/12.10.2017
RÅL ingick 2013 med Siemens Financial Service Ab Finland hyresavtal
angående värmekamera och flergasmätare.
Avtalstiden sträcker sig till den 30.6.2018 och förlängs per automatik med
tolv (12) månader, om inte hyrestagaren har sagt upp avtalet skriftligen senast fyra (4) månader innan den faktiska hyrestiden löper ut.
Konstateras att värmekamerorna utvecklats, är än mer funktionella och att
användningsområdena breddats. Därtill har prisbilden blivit mer fördelaktig
i dagsläget och ovan nämnda fyller inte helt sin ursprungliga funktion.
Räddningschefen förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar meddela till Siemens
Financial Service Ab Finland att avtal A7864042 sägs upp.
Vidare att ingått avtal nyttjas avtalstiden ut fram till 30.6.2018.
Beslut:
Enligt förslag.
__________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

37 §

12.10.2017

BYTE AV LEDNINGSBIL

RN § 37/12.10.2017
Offert har begärts från sju olika lokala bilfirmor.
Inom utsatt tid har anbud inkommit från två firmor på totalt 3 modeller.
./.

Bilaga A-RN § 37, protokoll offertöppning.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbudet från HåWe bil,
Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Platinum A/T 5P, nettokostnad 16 572,58
euro.
Beslut:
Enligt förslag.
____________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

38 §

12.10.2017

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.
___________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6
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39 §

12.10.2017

MÖTETS AVSLUTNING

RN § 39/12.10.2017
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.00
./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Räddningsområde Ålands landskommuner

kl. 18:30

12.10.2017

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: 35,38.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 34, 36, 37.
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: 34,36,37.
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:

