SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26.3.2019

Tid:
Plats:

Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 9.30 – 10.45
Lantbrukskansliet i Godby

Närvarande:

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

Nr
1/19

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

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Övriga närvarande:

Rosa Salmén, kst.repr. Saltvik
Bengt Hagström, kst.repr. Sund

Ärenden:

§§ 1 - 10

Underskrifter:

Godby den 26 mars 2019
___________________________
Jan Salmén
Ordförande

Protokolljustering:

__________________________
Lena Roos-Clemes
Sekreterare

Godby den 26 mars 2019
____________________________
Erja Nordqvist

___________________________
Håkan Grune´r

Sammanträdet kungjort:

Godby den 19.3.2019

Protokollet framlagt
till påseende.

Lantbrukskansliet i Godby den 29.3.2019

Intygar:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Utdragets riktighet
bestyrkes:

Godby den

Underskrift:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Utfärdat den
19.3.2019

Sid
2

________________________________________________________________________________________________

Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 1/2019 tisdagen den 26 mars 2019 kl.
9.30 på lantbrukskansliet i Godby.
Ärenden:
§1

Laglighet och beslutförhet

§2

Protokolljusterare

§3

Föredragningslistan

§4

Nämndens sammanträden 2019

§5

Verksamhetsberättelsen 2018

§6

Dispositionsplan 2019

§7

Justering av ekonomiska begränsningar inom lantbruksförvaltningen

§8

Svenskspråkig utbildning

§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 19 mars 2019.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid lantbrukskansliet i Godby den 29 mars 2019.

Intygar Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 29.3.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
Sammanträdesdatum
Sida
1-4
26.3.2019
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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:
Erja Nordqvist och Håkan Grunér utsågs att justera dagens protokoll.
Protokolljustering omgående efter att mötet avslutas.
_________________

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn § 3

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
_________________

NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2019
Lbrn § 4

Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 60 beslutar nämnden om tid
och plats för sina sammanträden.
Förslag:
Förslag att lantbruksnämnden fortgår att hålla sina sammanträden under 2019 på
lantbrukskansliet i Godby med början klockan 09.30. Ordföranden kallar till
sammanträden när behov därtill föreligger.
Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 29.3.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
Sammanträdesdatum
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26.3.2019
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2018
Lbrn § 5
./.

Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för år 2018.
Bilaga 1.
Ersättning från Landsbygdsverket på totalt 47.881 euro för handläggning av
lantbruksstödärenden under åren 2016-2017 innebar utökade inkomster för
samarbetskommunerna och därmed även att ekonomiska utfallet blev mycket
positivt.
Även betydligt högre intäkter än budgeterat från försäljningen av lantbrukssekreterartjänster bidrog till det positiva resultatet.
Förslag:
Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive
samarbetskommuns ekonomikontor.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

DISPOSITIONSPLAN 2019
Lbrn § 6

Finströms kommun har fastställt budgeten för lantbruksnämnden för år
2019. Den fastställda budgeten motsvarar nämndens förslag till budget.
Även de övriga samarbetskommunerna har godkänt lantbruksnämndens budget
enligt inlämnade förslag.
Förslag:
I dagsläget föreligger det inget behov att omdisponera nämndens anslag för år 2019
varför dispositionsplan inlämnad i samband med budgeten föreslås oförändrad.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 29.3.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.
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JUSTERING AV EKONOMISKA BEGRÄNSNINGAR INOM LANTBRUKSFÖRVALTNINGEN
Lbrn § 7

Enligt uppmaning i granskningsrapporten från Landsbygdsverkets interna
revisionsenhet nr 870/23/2015, beslöt kommunfullmäktige i Finström, KFM §
78/12.11.2015, att komplettera tjänstebeskrivningen för såväl lantbrukssekreteraren som lantbrukskanslisten med ekonomisk begränsning på 200.000 euro.
Alternativen för begränsningen som gäller per stödbeslut är 50.000, 200.000 eller
500.000 euro.
Förslag:
Utvecklingen inom jordbruket har under senaste åren gått mot allt större
gårdsbruksenheter. Detta har resulterat i högre stödbelopp per gård varför
ekonomiska begränsningen för lantbrukssekreteraren och lantbrukskanslisten
föreslås justeras från fastställda 200.000 euro till 500.000 euro.
Beslut:
Lantbruksnämnden föreslår inför kommunstyrelsen i Finström att ekonomiska
begränsningen höjs till 500.000 euro för såväl lantbrukssekreteraren som lantbrukskanslisten
_____________________

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING
Lbrn § 19/
26.9.2018

Landsbygdsverket ( Mavi ) arrangerar utbildning för kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter. Enligt lantbrukssekreteraren går de flesta
utbildningstillfällena numera på finska.
Förslag:
Förslag att lantbruksnämnden riktar skrivelse till Landsbygdsverket och påpekar
bristen på svenskspråkig utbildning.
Beslut:
Nämnden ger lantbrukssekreteraren i uppdrag att tillsammans med ordförande
sammanställa en skrivelse som riktas dels till Landsbygdsverket dels till Ålands
landskapsregering angående krav på svenskspråkig utbildning.
_____________________

Lbrn § 8/
26.3.2019

./.

4 oktober 2018 skickade lantbruksnämnden en skrivelse till Landsbygdsverket och
Ålands landskapsregering och påtalade bristen på svenskspråkig utbildning för
lantbruksförvaltningens tjänstemän.
Skrivelsen skickades även till statens ämbetsverk på Åland och svenska Finlands
Folkting till kännedom.
Bilaga 2 och 3.
Skrivelsen har besvarats av Ålands landskapsregering, ÅLR 2018/845.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 29.3.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.
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SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING ( forts.)
Lbrn § 8/
26.3.2019

Förslag:
Lantbruksnämndens skrivelse samt Ålands landskapsregering svar på skrivelsen
antecknas till nämndens kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes. Eftersom nämnden inte erhållit något svar från
Landsbygdsverket på skrivelsen, ger nämnden i uppdrag åt lantbrukssekreteraren
att kontakta Landsbygdsverket och påtala avsaknaden av svar.
___________________________

ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Lbrn § 9
❖ Lantbrukssekreterarens tjänstemannabeslut
▪ § 1/2018 19.12.2018 Avtal tjänsteförordnande
❖ Information av lantbrukssekreteraren om aktuellt inom lantbrukssektorn.
❖ Ersättning från Livsmedelsverket för handläggning av lantbruksstödärenden
år 2018, Statsrådets beslut 21.2.2019
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_______________

BESVÄRSANVISNING
Lbrn § 10

Besvärsanvisning bifogas protokollet.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 29.3.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

