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Protokolljustering:

__________________________
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Godby den 20.9.2019
____________________________
Erja Nordqvist

Sammanträdet kungjort:

Godby den 13.9.2019

Protokollet framlagt
till påseende.

Lantbrukskansliet i Godby den 25.9.2019

Intygar:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Utdragets riktighet
bestyrkes:

Godby den

Underskrift:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

___________________________
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Utfärdat den 12.9.2019

Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 2/2019 fredagen den 20 september 2019 kl. 9.30 på
lantbrukskansliet i Godby.

Ärenden:
§ 11 Laglighet och beslutförhet
§ 12

Protokolljusterare

§ 13

Föredragningslistan

§ 14

Avgifter 2020

§ 15

Budgetförslag 2020, ekonomiplan 2021-2022

§ 16

Dataskyddsombud

§ 17

Anmälnings- och informationsärenden

§ 18

Besvärsanvisning

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

Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare, enligt uppdrag av Jan Salmén, lantbruksnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 13.9.2019.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid lantbrukskansliet i Godby den 25.9.2019.

Intygar Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 25.9.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
11-14

Sammanträdesdatum
20.9.2019

Sida
3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Lbrn § 11

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

PROTOKOLLJUSTERARE
Lbrn § 12

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

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn § 13

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
_________________

AVGIFTER 2020
Lbrn § 14

Lantbruksnämnden uppbär avgift för värdering av hjortdjursskador samt för försäljning av
tjänster inom lantbruksförvaltningen till Jomala och Hammarlands kommuner baserat på ett
gällande avtal mellan kommunerna.

./.

Förslag:
Förslag att ovan nämnda avgifter för år 2020 godkänns enligt bilaga 1.
Beslut:
Föslaget godkändes.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 25.9.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
15-16

Sammanträdesdatum
20.9.2019

Sida
4

BUDGETFÖRSLAG 2020, EKONOMIPLAN 2021-2022
Lbrn § 15

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv för 2020 års budget och ekonomiplan 20212022. Enligt direktiven ligger bokslutsutfallet 2018 som grund för ramen för driften.

./.

Förslag:
För lantbruksnämnden med omfattande intäkter 2018, blir utgångsläget missvisande eftersom
nämnden inte kan kalkylera med motsvarande intäkter i budgetförslaget 2020.
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt
bilaga 2.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

DATASKYDDSOMBUD
Lbrn § 16

Enligt EU-förordningen om dataskydd skall myndigheter utse en person i
organisationen alternativt anställa eller genom uppdragsavtal ge en annan
organisation i uppdrag att bevaka dataskyddet – dataskyddsombud.
Datainspektionen rekommenderar att samtliga av Finströms kommuns nämnder fattar ett
formellt beslut där de utnämner dataskyddsombud.
Den 4.6.2019 efterfrågade Datainspektionen per telefon och per mejl gemensamma
lantbruksnämndens beslut om utnämnandet av dataskyddsombud.
Förslag:
Gemensamma lantbruksnämnden omfattar och omfattas av Finströms
kommunstyrelses tjänsteavtal om dataskyddsombud, tecknat med ÅDA AB
(2652001-2), enligt beslut 8 maj 2018, gällande handhavandet av tjänster som
dataskyddsombud för nämnden såsom organ inom kommunen.
Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 25.9.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
17-18

Sammanträdesdatum
20.9.2019

Sida
5

ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Lbrn § 17
❖ Fastställande ekonomiska begränsningar inom lantbruksförvaltningen, KF Finström §
31/2.5.2019
❖ Livsmedelsverkets svar på skrivelse angående Svenskspråkig utbildning
❖ Omarbetat PM angående hantering av skador på grödor orsakade av fridlysta fåglar
❖ Handläggning/Flytt av jävsgårdar
❖ Budgetuppföljning
❖ Aktuellt inom lantbrukssektorn.

Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_______________

BESVÄRSANVISNING
Lbrn § 18

Besvärsanvisning bifogas protokollet.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 25.9.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Sammanträdesdatum
20.9.2019

Paragrafer
11-18

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet
kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer:
14-15, 17-18
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
11-13, 16
Enligt 15 § i FörvprocessL/ annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas
av beslutet ( part ) samt av kommunmedlem.
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ:
Finströms kommun
Lantbruksnämnden för norra Åland
Skolvägen 2
22 410 Godby
Paragrafer:

11-13, 16

Tid för yrkande av rättelse

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 25.9.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Sammanträdesdatum
20.9.2019

Paragrafer
11-18

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
Besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast
av den som framställt rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet,
kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en
kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22 101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer

Besvärstid

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv ellerav den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften 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 och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnandet av
besvärshandlingar

Tilläggsuppgifter

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens
utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per 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
under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till :
Namn, adress och postadress

Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 25.9.2019

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

