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Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 3/2008 fredagen den 29
augusti 2008 kl. 10.00 på lantbrukskansliet i Godby.

Föredragningslista
§ 26 Laglighet och beslutförhet
§ 27 Protokolljusterare
§ 28 Föredragningslistan
§ 29 Ersättning för försäljning av lantbrukstjänster
§ 30 Avgifter
§ 31 Budget
§ 32 Delgivning
§ 33 Ev. brådskande ärenden
- Balanseringsplan

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

Enligt uppdrag: Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Lbrn. § 26

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

PROTOKOLLJUSTERARE
Lbrn. § 27

Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Håkan Grunér och Ingolf Strand utsågs att justera dagens
protokoll.
…………………….

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn. § 28

Godkänna föredragningslistan.
Förslag:
Föreslås att ärendet Balanseringsplan tas upp under brådskande
ärenden. I övrigt föreslås att föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Förslaget godkändes.
………………………

ERSÄTTNING FÖR FÖRSÄLJNING AV LANTBRUKSTJÄNSTER
Lbrn § 29

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Lantbruksnämnden för norra Åland har sedan 2005 sålt
lantbrukssekreterartjänster till den gemensamma lantbruksförvaltningen för kommunerna Jomala, Lemland, Sotunga och
Kökar. Tjänsterna har omfattat handläggning av lantbruksstödansökningar för 3 överenskomna gårdar.
Forts.

Protokollet framlagt till
påseende 10.09.2008

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes

lantbr.sekr
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ERSÄTTNING FÖR FÖRSÄLJNING AV LANTBRUKSTJÄNSTER (forts.)
Lbrn § 29

Ersättningen för nämnda tjänster har senaste åren uppgått till
totalt 600 euro.
Förslag:
Eftersom handläggningen av dessa ansökningar årligen visat
sig kräva betydligt mer arbetstid än beräknat, föreslås att
ersättningen justeras att basera sig på verklig arbetsåtgång enligt
en timtaxa på 22 euro inkl. moms dvs en avgift som är likvärdig
med den som Hammarlands kommun uppbär av Jomala kommun
för motsvarande tjänster.
Beslut:
Nämnden uppmanade lantbrukssekreteraren att kontakta
Hammarlands kommun under mötet för att klargöra om
kommunen har för avsikt att höja sin avgift. Eftersom Hammarland
inte har planer på en avgiftshöjning godkänner nämnden föreragandes förslag.
…………………………….

AVGIFTER
Lbrn § 30

Kommunstyrelsen i Finström inbegär nämndens förslag till avgifter
för år 2009.
Förslag:
Föreslås att avgifterna bibehålls oförändrade förutom ersättningen
för försäljning av lantbrukstjänster enligt beslut § 29.
Bilaga 11
Beslut:
Förslaget godkändes
………………………….

BUDGET
Lbrn. § 31

Upptas till behandling förslag till dispositionsplan och budget för
lantbruksnämnden för år 2009 för respektive samarbetskommun
samt ekonomieplan för åren 2010-2011.
Bilagor 1-10.
Förslag:
Föreslås att uppgjorda förslag godkänns.
Beslut:
Förslaget godkändes.
…………………………….

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 10.09.2008

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes

lantbr.sekr
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DELGIVNING
Lbrn § 32

Till nämndens kännedom
 Lantbruksnämndens mötesprotokoll 2/08
 Lantbrukssekreterarens semester
 Beslut från LPA i kapitalvärdesärende nr 573301
 Utlåtande över Toböle naturreservat i Saltviks kommun
Förslag:
Lantbruksnämnden antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Förslaget godkändes.
…………………………..

BALANSERINGSPLAN
Lbrn § 33

Kommundirektör Alexandra Oksman från Finströms kommun
informerade nämnden om möjligheterna till särskilt understöd från
landskapsregeringen. I och med det nya landskapsandelssystemet
är det fr.o.m. 2008 möjligt för kommuner som pga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt understöd
att enligt prövning beviljas särskilt understöd. En förutsättning för
att beviljas understöd är att kommunen godkänt en åtgärdsplan för
att balansera sin ekonomi.
Kommunstyrelsen i Finström uppmanar samtliga nämnder att till
17 september inkomma med förslag på en 6-årig balanseringsplan
för sitt område och som innehåller effektiviseringsåtgärder och
utredningar över möjligheter att effektivisera förvaltningen.
Förslag på effektiviseringsåtgärder som nämnen ombeds ta
ställning till är :
- Utskick av föredragningslista och ev. bilagor per e-post till
ersättare i nämnder och styrelse
- Gemensamma upphandlingsregler och gemensam upphandling av
kontorsmaterial för hela förvaltningen
- Regler om hur få ta ut semesterpenning i ledig tid

Forts.

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 10.09.2008

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes

lantbr.sekr
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BALANSERINGSPLAN
Lbrn § 33

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

( forts. )

Förslag:
- Samtliga kallade till lantbruksnämndens sammanträden
erhåller i dag såväl föredragningslista som bilagor per post.
Ersättarna erhåller dock endast föredragningslistan.
Förslag att samtliga erhåller kallelse, föredragningslista och bilagor
endast per e-post.
- Gemensam upphandling av kontorsmaterial understöds.
- Semesterpremien har lantbrukskansliets personal senaste åren
delvis tagit ut i ledig tid. Föreslås att möjligheten att ta ut premien i
ledig tid även i fortsätningen understöds dock under förutsättning
att verksamheten inte blir lidande.
- Övriga förslag på åtgärder:
o Tecknande av avtal med Posten för ”Porto Betalt”
Beslut:
Beslöts att kallelse inklusive föredragningslista och bilagor
fortsättningsvis skickas per post till ordinarie ledamöter medan
övriga erhåller endast kallelse per e-post.
Övriga förslag godkändes och överlämnas till kommunstyrelsen i
Finström.
…………………………..

Protokollet framlagt till
påseende 10.09.2008

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr

