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FÖREDRAGNINGSLISTA
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________________________________________________________________
Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 2/2018 onsdagen den 26 september
2018 kl. 9.30 på lantbrukskansliet i Godby.
Ärenden:
§ 11

Laglighet och beslutförhet

§ 12

Protokolljusterare

§ 13

Föredragningslistan

§ 14

Avgifter 2019

§ 15

Budgetförslag 2019, ekonomiplan 2020-2021

§ 16

Ersättning från Landsbygdsverket för handläggning av jordbruksstöd

§ 17

Utlåtande angående hanteringen av skador på grödor orsakade av fridlysta fåglar

§ 18

Anmälnings- och informationsärenden

§ 19

Svenskspråkig utbildning

§ 20

Besvärsanvisning

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

Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare, enligt uppdrag av Jan Salmén, lantbruksnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 19.9.2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid lantbrukskansliet i Godby den 28.9 2018.

Intygar Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 28.9.2018

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
Sammanträdesdatum
Sida
11-14
26.9.2018
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:
Anette Blomqvist och Erja Nordqvist utsågs att justera dagens protokoll.
Protokolljustering omgående efter att mötet avslutas.
_________________

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn § 13

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med tillägg av ärende § 19 Svenskspråkig
utbildning.
_________________

AVGIFTER 2019
Lbrn § 14

Lantbruksnämnden uppbär avgift för försäljning av lantbrukstjänster till Jomala
och Hammarlands kommuner baserat på ett gällande avtal mellan kommunerna.
Nämnden uppbär även avgift för värdering av hjortdjursskador.
./.

Förslag:
Förslag att ovan nämnda avgifter för år 2019 godkänns enligt bilaga 1.
Beslut:
Föslaget godkändes.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 28.9.2018

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
15-16

Sammanträdesdatum
26.9.2018

Sida
4

________________________________________________________________________________

BUDGETFÖRSLAG 2019, EKONOMIPLAN 2020-2021
Lbrn § 15

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2019 års
budgetarbete och ekonomiplan 2020-2021.
Lantbrukssekreteraren har gjort upp förslag till budget. Förslaget överskrider
tilldelad ram som baserar sig på 2017 års bokslut. Den största kostnadsökningen
finns under personalkostnader. I och med att lantbrukskanslisten övergick till
timanställning under 2017 gjordes under året återbetalning av periodiserade löner.
Återbetalningen innebar sänkning av personalkostnaderna med ca 4 000 euro. Med
bokslutsåret 2017 som jämförelseår blir ökningen av personalkostnaderna i
budgetförslaget därmed markant och missvisande. Allmänna lönejusteringarna i
kommunala tjänste- och kollektivavtalen innebär även något höjda personalkostnader.
I budgetförslaget finns upptaget högre anslag för utbildning, resor och logi jämfört
med bokslutet 2017 med tanke på möjligheten att delta i utbildningstillfällen i riket
som Landsbygdsverket brukar arrangera. Anslag finns även upptaget för anskaffning
av ny dator.

./.

Förslag:
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt
bilaga 2.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

ERSÄTTNING FRÅN LANDSBYGDSVERKET FÖR HANDLÄGGNING AV JORDBRUKSSTÖD
Lbrn § 16

I enlighet med statsrådets beslut 486/2018 föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i
lagen om verkställighet av jordbruksstöd ( 192/2013 ) att ersättning skall betalas till
kommunerna i landskapet Åland för åren 2016 och 2017.
För samarbetskommunerna uppgår ersättningen till totalt 47.881 euro fördelat enligt
följande:
Finström
18.196 €
Geta
5.141 €
Saltvik
12.118 €
Sund
7.506 €
Vårdö
4.920 €
Förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 28.9.2018

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
17-18

Sammanträdesdatum
26.9.2018

Sida
5

________________________________________________________________________________

UTLÅTANDE ANGÅENDE HANTERINGEN AV SKADOR PÅ GRÖDOR ORSAKADE AV
FRIDLYSTA FÅGLAR
Lbrn § 17

Arbetsgruppen som tillsatts av landskapsregeringen med uppdrag att ta fram
regelverk för hantering av skador på grödor orsakade av fridlysta fåglar, avslutade i
december 2017 sitt arbete och ett PM om arbetet presenterades. Arbetsgruppen beslöt
att PM:et skulle skickas på remiss till vissa berörda och intressegrupper, där ibland
lantbruksnämnden för norra Åland.
Vid lantbruksnämndens sammanträde den 16.3.2018 hade någon begäran om
utlåtande ännu inte inkommit till nämnden. Nämnden valde dock att ta upp frågan till
behandling i händelse av att en begäran om utlåtande skulle inkomma.
Den 5.6.2018 inkom ovan nämnda begäran om utlåtande till lantbruksnämnden.
Lantbruksnämnden inlämnade den 11.7.2018 sitt utlåtande i frågan i enlighet med
beslutet från den 16.3.2018 ( 1/2018 § 8 ) enligt vilket nämnden anser att skyddsjakt
är den enda effektiva åtgärden för att komma till rätta med problemen. Nämnden
föreslår vidare att försök med åtgärder som framkommer i PM:et kunde utföras i något
av de drabbade områdena i landskapsregeringens regi.
Förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________

ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Lbrn § 18
 Information av lantbrukssekreteraren om aktuellt inom lantbrukssektorn.
 Uppvaktning av ledamot med anledning av bemärkelsedag.
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 28.9.2018

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
19-20

Sammanträdesdatum
26.9.2018

Sida
6

________________________________________________________________________________

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING
Lbrn § 19

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.
_____________________

BESVÄRSANVISNING
Lbrn § 20

Besvärsanvisning bifogas protokollet.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på lantbrukskansliet i Godby
den 28.9.2018

Utdragets riktighet bestyrks

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

