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9.4.2014

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnades kl 18.30 av den gemensamma räddningsnämndens
ordförande Kristian Aller.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Sammanträdet förklarades rätt sammakallat och beslutfört.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till att justera protokollet utses Per Lindblom.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes med ett extra ärende enligt;
§ 21 Deltagande i kostnader för föreläsning – ökad risk för cancer för
brandmän.
___________

Protokolljustering:
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 14.2.2014, förberedelser
för beredskapsövning.
Ålands landskapsregering, 6.3.2014, samarbetsplan för kommunal
räddningsmyndighet.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 17.3.2014, kurser angående kommunens krisledning 7-8.5.2014 ( 2 tillfällen)
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 17.3.2014, beredskapskurs
för informationschefer 6.5.2014
Oljeskyddsfonden, 10.3.2014, beslut, ersättning ur oljeskyddsfondens
medel, Jomala kommun.
Brandskyddsfonden, 26.3.2014, beslut, stöd Saltvik brandstation.
Ålands Brand- och Räddningsförbund rf., 27.3.2014, vårmöte 25.4.2014
Ålands landskapsregering, beslut, 1.4.2014, utkast till plan för oljeskyddet sänt till oljeskyddsfonden för förhandsbesked.
Landskapsalarmcentralen, 7.4.2014, meddelande om upphörande av
dokumentation av handräckningsuppgifter.
Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund, kongress och vårmöte,
24-25 maj 2014, Ekenäs.
Hammarlands FBK – verksamhetsberättelse 2013.
Jomala FBK – verksamhetsberättelse 2013.
Vårdö FBK – verksamhetsberättelse 2013.
Östra Saltvik FBK – verksamhetsberättelse 2013.
Räddningschefens beslut, 12.2.2014-9.4.2014.

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

Protokolljustering:
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17 §
SUNDS KOMMUN -

9.4.2014

BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDANTAGS FÖRHÅLLANDEN.
Sunds kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden
har reviderats.

./.

Bilaga A-RN § 17, beredskapsplan, Sunds kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i
Sunds kommun enligt bilaga A-RN § 17.
Beslut:
Enligt förslag.
______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 §

9.4.2014

VÅRDÖ KOMMUN - BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH
UNDANTAGS FÖRHÅLLANDEN.
Vårdö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden
har reviderats.
./.

Bilaga A-RN § 18, beredskapsplan, Vårdö kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i
Vårdö kommun enligt bilaga A-RN § 18.
Beslut:
Enligt förslag.
______________

Protokolljustering:
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19 §

9.4.2014

FINSTRÖMS KOMMUN - BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA
OCH UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN.
Finströms kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.
./.

Bilaga A-RN § 19, beredskapsplan, Finströms kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i
Finströms kommun enligt bilaga A-RN § 19.
Beslut:
Enligt förslag.
______________

Protokolljustering:
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20 §

9.4.2014

SAMVERKANSAVTAL OM FRIVILLIGT STÖD TILL DEN
PREHOSPITALA SJUKVÅRDEN
Ett förslag till samverkansavtal har arbetats fram gällande sjukvårdsinsatser
vid plötsliga hjärtstopp samt övriga stödåtgärder till den prehospitala sjukvården inom landskapet Åland.
För räddningsområdets samarbetskommuner möjliggör detta att kommunernas avtalsbrandkårer kan bistå vid plötsliga hjärtstopp där avtalsbrandkåren har förutsättning att vara första enhet på plats.
Samarbetet bygger på att räddningsmyndigheten tillåter avtalsbrandkåren
nyttja fordon, befintlig räddningsmateriel samt larmsystem för uppdragen.
Kommunerna har ingen skyldighet att erlägga ersättning eller inskaffa utrustning för ovan uppdrag.
Ålands Hälso- och sjukvård står, via sin sjuktransportorganisation, för utbildningen i hjärt-lungräddning och övervakar att verksamheten sköts enligt
avtal och instruktioner.
./.
./.

Bilaga A-RN § 20, samverkansavtal
Bilaga B-RN § 20, Instruktion för sjukvårdens först insatsgrupp
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner samverkansavtalet enligt
bilaga A-B RN § 20.
Beslut:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner samverkansavtalet enligt
bilaga A-B RN § 20 och vidare att räddningschefen tecknar avtalet.
___________

Protokolljustering:
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DELTAGANDE I KOSTNADER AV FÖRELÄSNING -ÖKAD CANCERRISK FÖR BRANDMÄN
Ålands Brand- och Räddningsförbund ämnar arrangera den 14 maj 2014 en
föreläsning om hur arbetet som brandman kan leda till ökad cancerrisk och
var i yrket riskerna förekommer.
Föreläsningsarvodet är 5 000 SEK, tillkommer kostnader för boende och
resa samt hyra av föreläsningslokal.
Ålands Brand- och räddningsförbunds ämnar stå för 50 % av kostnaderna
och efterfrågar om Mariehamns räddningsverk och Räddningsområdet
Ålands landskommuner kan stå för 25 % vardera.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden beslutar delta i kostnaderna om 25 %
av föreläsningen hur arbetet som brandman kan leda till ökad cancerrisk.
Konto 42001 – Gemensam räddningsnämnd.

Beslut:
Enligt förslag.
___________

Protokolljustering:
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22 §

9.4.2014

MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 19.05
./.

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: §§ 16-19.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 15,20,21.
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: § 15,20,21.
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
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.
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:

