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kl. 18:30

27.8.2014

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 John Hilander.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
___________

Protokolljustering:
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregering, 10.6.2014, beslut, arbetsgrupp för samarbetsplan för en gemensam räddningsmyndighet.
Ålands landskapsregering, 11.6.2014, beslut, förhandsbesked om stödandelar för släckningsbil, Lumparlands kommun.
Datainspektionen, 16.6.2014, allmänna råd för behandling av personuppgifter vid brand- och räddningsuppdrag.
Västra Saltviks FBK, verksamhetsberättelse 2013
Räddningschefens beslut, 23.5.2014-27.8.2014.

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

Protokolljustering:
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33 §

27.8.2014

TAXOR, EXTERNA TJÄNSTER
./.

Förslag till taxor för de externa tjänsterna för räddningsområdet 2015.
Bilaga A-RN § 33, taxor, externa tjänster.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar
förslaget till taxor för externa tjänster 2015 enligt bilaga A-RN § 33.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljustering:
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34 §

27.8.2014

TAXOR, KOMMUNERNA

./.

Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 2015.
Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga taxor.
Bilaga A-RN § 34, taxor kommunernas brand- och räddningsväsendet.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar
förslaget till taxor 2015 enligt bilaga A-RN § 34.
Beslut:
Enligt förslag.
________________

Protokolljustering:
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FÖRÄNDRAD REGLERING AV GEMENSAM BEFÄLSJOUR
Gällande avtal om en för hela landskapet gemensam befälsjour inom brandoch räddningsväsendet tecknades 2009 mellan Mariehamns stad och Jomala
kommun så som huvudman för räddningsområdet Ålands landskommuner
(RÅL).
Avtalet är baserat på en fördelning om 50/50 men av praktiska skäl bemannas jouren av Mariehamns stad, räddningsverket (RV) till 3/5 delar och
RÅL till 2/5 delar. För att uppnå avtalets kostnadsfördelning har RV årligen
fakturerat RÅL 624 beredskapstimmar.
Från 1.1.2014 har Lemlands kommun urträtt RÅL och inlett samarbete med
Mariehamns stad varvid parterna har förhandlat och kommit överens om att
avtalet skall fortgå med en korrigering för regleringen av fakturerade beredskapstimmar vilket bör beräknas på invånarantalet i respektive område.
Befälsberedskapen omfattar 6 656 timmar (52 x 128 h) på årsbasis vilket
regleras i enligt punk 4 i avtalet. RÅLs andel enligt en fördelning enligt invånarantalet per den 31.12.2013 skulle vara 3 161 timmar.
Söckenhelger tillkommer men fördelas och alterneras jämnt mellan parterna.
RÅLs personal har 2014 en beredskap omfattande 2 663 timmar på årsbasis.
Detta medför en mellanskillnad på 498 timmar i stället för nuvarande 624
timmar.
Mariehamns stad har godkänt och tagit beslut i frågan 30.6.2014, IN
106/2014.
./.
./.

Bilaga A-RN § 35, avtal om samarbete för befälsberedskap.
Bilaga B-RN § 35, Mariehamns stad, beslut, Dnr IN 106/2014.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen i
Jomala så som huvudman för räddningsområdet att godkänna regleringen
av beredskapstimmar i enlighet med punkt 4 i avtalet samt enligt beräkningarna i utredningen ovan (för 2014 498 timmar), därtill att därefter reglera antalet timmar årligen enligt invånarantalet inom respektive myndighetssamarbete i början av det år som skall regleras.
Beslut:
Enligt förslag.
__________

Protokolljustering:
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LUMPARLANDS KOMMUN– SLÄCKNINGSBIL
Lumparlands kommun är enligt gällande fordonsplan i tur att utbyta släckningsfordon.
Vid anbudstidens utgång 13.8.2014 hade ett anbud inkommit.
Vid öppningstillfälle 14.8.2014 konstaterades att Rescue Team Finland Oy
Ab inlämnat godkänt anbud.
./.

Bilaga A-RN § 36, protokoll från öppningstillfälle.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbudet från Rescue
Team Finland Oy Ab vilket uppfyller anbudet till samtliga delar, är lägsta
pris och inom ramen för budgeterade medel, pris 269 182,50 € netto.
Vidare befullmäktigar den gemensamma nämnden företrädare för tecknande av avtal.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta anbudet från Rescue
Team Finland Oy Ab vilket uppfyller anbudet till samtliga delar, är lägsta
pris och inom ramen för budgeterade medel, pris 269 182,50 € netto.
Vidare befullmäktigar den gemensamma nämnden räddningschefen Lennart
Johansson för tecknande av avtal.

./.

Bilaga B-RN § 36, besvärshandling.
__________

Protokolljustering:
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MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 18.50
./.

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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 32-35.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 31,37.
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: § 31,37.
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:
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1)
beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2)
den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3)
beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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 när protokollet har lagts fram offentligt.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslut anslagit på den anslagstavlan. Beslutet är anslaget .…/…. 2014.

Protokolljustering:
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Besvärsskrift
I besvärsskiften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort
och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden
går ut.

Protokolljustering:

