SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15.2.2017

Tid:
Plats:

Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 9.30 – 11.20
Lantbrukskansliet i Godby

Närvarande:

Ordinarie:
X Jan Salmén, ordf. Saltvik
X Erja Nordqvist, v.ordf. Finström
X Mats Sjöblom, Geta
X Anette Blomqvist, Sund
_ Håkan Grunér, Vårdö

Nr
1/17

Suppleanter:
_ Billy Linde
_ Sven Löfman
_ Inger Marie Sundblom
_ Annett Pfeifer
X Peter Nordberg
Föredragande:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Övriga närvarande:

Bengt Hagström, kst.repr. Sund

Ärenden:

§§ 1 - 10

Underskrifter:

Godby den
___________________________
Jan Salmén
Ordförande

Protokolljustering:

__________________________
Lena Roos-Clemes
Sekreterare

Godby den 15.2.2017
____________________________
Mats Sjöblom

___________________________
Peter Nordberg

Sammanträdet kungjort:

Godby den 8.2.2017

Protokollet framlagt
till påseende.

Lantbrukskansliet i Godby den 20.2.2017

Intygar:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Utdragets riktighet
bestyrkes:

Godby den

Underskrift:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Utfärdat den
8.2.2017

Sida
2

____________________________________________________________________
Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 1/2017 onsdagen den 15 februari
kl. 9.30 på lantbrukskansliet i Godby.
Ärenden:
§1

Laglighet och beslutförhet

§2

Protokolljusterare

§3

Föredragningslistan

§4

Nämndens sammanträden 2017

§5

Plan för informationssäkerhet

§6

Verksamhetsberättelsen 2016

§7

Dispositionsplan 2017

§8

Skador på jordbruksgrödor orsakade av fåglar

§9

Anmälnings- och informationsärenden

§ 10

Besvärsanvisning

------------------------------------------------

Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare, enligt uppdrag av Jan Salmén, lantbruksnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 8.2.2017.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid lantbrukskansliet i Godby den 20.2.2017.

Intygar Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 20.2.2017

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
Sammanträdesdatum
Sida
1-4
15.2.2017
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________________________________________________________________________________________________

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Lbrn § 1

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet.
Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt med hänsyn
till antalet närvarande beslutfört.
_________________

PROTOKOLLJUSTERARE
Lbrn § 2

Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Mats Sjöblom och Peter Nordberg utsågs att justera dagens protokoll.
Protokolljustering omgående efter att mötet avslutas.
_________________

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn § 3

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
_________________

NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2017
Lbrn § 4

Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 60 beslutar nämnden om tid
och plats för sina sammanträden.
Förslag:
Förslag att lantbruksnämndens sammanträden under 2017 fortgår i likhet med 2016
vilket innebär att nämndens sammanträden hålls på lantbrukskansliet i Godby med
början klockan 09.30. Föredragande anser det inte motiverat att på förhand fastställa
datum för nämndens kommande möten under året utan sammanträden hålls vid
behov när ordförande anser det vara nödvändigt.
Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 20.2.2017

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
5-6
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15.2.2017
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________________________________________________________________________________

PLAN FÖR INFORMATIONSSÄKERHET
Lbrn § 5

./.

Landsbygdsverket har i egenskap av utbetalande myndighet i Finland delegerat vissa
av sina uppgifter till kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. Myndigheter som
sköter delegerade uppgifter är skyldiga att följa vissa krav beträffande informationssäkerheten. Kraven baserar sig på standarden ISO/IEC 27001:2013.
Lantbrukssekreteraren har sammanställt förslag till plan för lantbruksförvaltningens
informationssäkerhet. Planen har godkänts av kommundirektören i Finström.
Bilaga 1, sekretessbelagd enligt OffentlighetsL (621/1999 24 §:7)
Förslag:
Informationssäkerhetsplanen antecknas till nämndens kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2016
Lbrn § 6
./.

Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för år 2016.
Bilaga 2.
Ersättning från Landsbygdsverket på totalt 48.548 euro för handläggning av
stödärenden åren 2014-2015 innebar utökade inkomster för samarbetskommunerna och därmed även att ekonomiska utfallet blev mycket positivt.
Förslag:
Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive
samarbetskommuns ekonomikontor.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 20.2.2017

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
7-9
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________________________________________________________________________________

DISPOSITIONSPLAN 2017
Lbrn § 7

Finströms kommun har fastställt budgeten för lantbruksnämnden för år
2017. Den fastställda budgeten motsvarar nämndens förslag till budget.
Även de övriga samarbetskommunerna har godkänt lantbruksnämnden budget
enligt inlämnade förslag.
Förslag:
I dagsläget föreligger det inget behov att omdisponera nämndens anslag för år 2017
varför dispositionsplan inlämnad i samband med budgeten föreslås oförändrad.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

SKADOR PÅ JORDBRUKSGRÖDOR ORSAKADE AV FÅGLAR
Lbrn § 8

./.

I enlighet med lantbruksnämndens beslut 14.9.2016 § 22 har ordföranden och
lantbrukssekreteraren sammanställt en skrivelse till Ålands landskapsregering
enligt vilken nämnden efterlyser åtgärder från landskapsregeringens sida för att
komma till rätta med problemen med de växande fågelbestånden och de skador
dessa förorsakar inom jordbruket.
Bilaga 3.
Landskapsregeringens beslut i ärendet, 11 S4, har inkommit till nämnden den
26.1.2017.
Förslag:
Nämnden antecknar skrivelsen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_____________________

ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Lbrn § 9
 Information av lantbrukssekreteraren om aktuellt inom lantbrukssektorn.
 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 20.2.2017

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
10
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________________________________________________________________________________

BESVÄRSANVISNING
Lbrn § 10

Besvärsanvisning bifogas protokollet.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 20.2.2017

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

