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Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 1/2012
tisdagen den 31 januari 2012 kl. 9.00 på lantbrukskansliet i Godby.
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§ 3 Föredragningslistan
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§ 8 Delgivning
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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:
Sven Löfman och Håkan Grunér utsågs att justera dagens protokoll.
………………………….

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn. § 3

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
………………………..

NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2012
Lbrn. § 4

Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ
sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser som de
beslutar.
Förslag:
Föreslås att nämndens sammanträdesdagar tas upp respektive fastställs
på nästa möte när den nya lantbruksnämnden blivit tillsatt.
Lantbrukssekreteraren sammankallar till nya nämndens första möte
när behov därtill föreligger.
Beslut:
Förslaget godkändes.
………………………

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 8.2.2012

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr
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DISPOSITIONSPLAN 2012
Lbrn § 5

Finströms kommun har fastställt budgeten för lantbruksnämnden för år
2012. Förutom att kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringspremien
höjts med 190€ utifrån ÅSUB:s prognos är nämndens fastställda budget
oförändrad jämfört med nämndens inlämnade förslag.
Förslag:
Nämnden inlämnar dispositionsplan i enlighet med fastställd budget till
ekonomiekontoret i respektive samarbetskommun.
./. Bilaga nr. 1
Beslut:
Förslaget godkändes.
................................

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2011
Lbrn. § 6
./.

Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för år 2011 för respektive
samarbetskommun.
Bilagor nr. 2-6.
Förslag:
Föreslås att samtliga kommuners verksamhetsberättelse godkänns.
Beträffande uppgifter om bokslutets ekonomiska utfall hänvisas till
respektive kommuns bokslutssiffror. Enligt preliminär budgetrapport
per december 2011 kommer lantbruksnämnden att underskrida sin
budgetram vilket beror på dels högre inkomster dels lägre kostnader än
beräknat. Inkomsterna från försäljning av lantbrukssekreterartjänster
till Hammarlands och Jomala kommuner blev högre än beräknat. Även
inkomsterna från landskapsregeringen för värdering av utförda
hjortdjursskador blev högre än budgeterat. På kostnadssidan blev det
inbesparing genom att personalen valde att ta ut semesterpremien i
ledig tid. Budgeterade medel för sammanträdeskostnader dvs såväl
arvoden som resekostnader, underskreds pga att nämnden hållit endast
två sammanträden under året.
Beslut:
Förslaget godkändes.
…………………………

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 8.2.2012

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.
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ORGANISERING AV LANTBRUKSFÖRVALTNINGEN
Lbrn § 7

Landsbygdsverket, (Mavi), är Finlands enda godkända utbetalande
enhet, även kallat utbetalningsställe och är därmed den enhet som
ansvarar för användningen av medlen ur EU:s jordbruksfond. MAVI har
i sin tur delegerat vissa av sina uppgifter till kommunerna och
deras lantbruksnäringsmyndigheter.
Enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 krävs vid delegering
av uppgifter ett skiftligt avtal mellan utbetalningsstället och det
delegerade organet. Organet (= kommunen) skall ge utbetalningsstället
garantier för att det fullgör sina åtaganden i praktiken, och det skall ge
en beskrivning av sina arbetsmetoder. Enligt kommissionens förordning
885/2006 skall arbetsuppgifterna fördelas så att ingen anställd har
ansvar för fler än en av uppgifterna när det gäller att registrera, granska
och fatta beslut om betalning och återkrav. Detta innebär att det krävs
4-5 personer inom kommunens lantbruksadministration. På lantbrukskansliet i Godby jobbar i dag två personer med stödhandläggningen.
Den gemensamma lantbruksnämnden på norra Åland har avtal med
Jomala och Hammarlands kommuner om köp och försäljning av
lantbrukssekreterartjänster. Avtalet möjliggör att EU:s personalkrav
därmed kan uppfyllas genom köp eller byte av behövliga tjänster.
MAVI tecknar avtal med den kommun som ansvarar för kommunens
lantbruksförvaltning. Tillsvidare har MAVI inte tecknat avtal med någon
av de tre lantbrukssekreterardistrikten på Åland.
De fem norråländska kommunerna har sedan 1990-talet avtal om dels
gemensam lantbrukssekreterartjänst dels gemensam lantbruksnämnd.
Enligt avtalet är Finströms kommun huvudman för samarbetet. Statens
ämbetsverk på Åland anser dock inte, så som avtalstexten är utformad,
att det juridiska ansvaret överförts på Finströms kommun. Detta
innebär att varje samarbetskommun betraktas som en separat
kommunal lantbruksnäringsmyndighet och därmed själv ansvarig för
lantbruksadministrationen i sin kommun. Utifrån ämbetsverkets
tolkning av avtalstexten borde därmed varje enskild samarbetskommun
ingå ett eget avtal med MAVI om delegering av uppgifter.
MAVI besökte Åland den 12 januari 2012 på inbjudan av lantbrukssekreterarna varvid dessa frågor diskuterades. På mötet närvarade även
kommundirektörerna från Hammarland och Jomala, kommunsekreteraren från Jomala och förvaltningschefen från statens ämbetsverk.
MAVI föreslog komplettering av gällande samarbetsavtal för att
förtydliga överföringen av det juridiska ansvaret på huvudkommunen
vilket därmed skulle minimera antalet avtal på Åland med MAVI till
endast tre stycken.
Fortsättning

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 8.2.2012

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.
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ORGANISERING AV LANTBRUKSFÖRVALTNINGEN ( forts.)
Lbrn § 7

MAVI föreslog vidare att utredning över åtskiljandet av arbetsuppgifter
inte behöver kompletteras i detta skede utan uppgifterna kan framgå ur
den beskrivning av administrations- och kontrollsystemet som den
ansvariga kommunen skall bifoga när avtal ingås med MAVI.
För övrigt förespråkade MAVI inte någon större omorganisering av
lantbruksförvaltningen på Åland.
Förslag:
Förslag att lantbrukssekreteraren ges fullmakt att på lantbruksnämndens vägnar utarbeta förslag till komplettering av gällande avtal
om gemensam lantbrukssekreterartjänst och lantbruksnämnd för att
förtydliga överföring av juridiska ansvaret på huvudkommunen.
Lantbrukssekreteraren ges även fullmakt att komplettera och förtydliga
gällande avtal med Jomala och Hammarlands kommuner om köp och
försäljning av lantbrukssekreterartjänster samt om så behövs även
instruktionerna för gemensamma lantbruksnämnden och lantbrukskansliets personal så att dessa uppfyller kraven enligt EU-förordningarna.
Beslut:
Förslagen godkändes.
………………………………….

DELGIVNING
Lbrn § 8

1. Inspektionsprotokoll från statens ämbetsverk på Åland
2. Förhandsbeslut respektive slutligt beslut från LPA om avträdelsestöd
3. Lantbruksnämndens fastställda budget 2012 från Finströms, Saltviks
och Geta kommuner
4. Information av lantbrukssekreteraren om aktuellt inom
lantbrukssektorn
Förslag:
Lantbruksnämnden antecknar ärendena till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
………………………..

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 8.2.2012

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.

