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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdagen 28
februari 2017, Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf
8
9
10
11
12

Ärende
Sammankallande och beslutförhet
Justering av protokoll
Fastställande av föredragningslista
Fartygsinspektioner
Avgiftstaxa 2017

Karl-Erik Williams
Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 2/17 §§ 8-12
Datum och tid

28 februari 2017 kl.14.55 – 16.35

Plats

Norragatan 17, Mariehamn

Beslutande

Karl-Erik Williams
Christian Beijar
Pernilla Söderlund
Hanna Segerström
René Hjalle Hampf

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Frånvarande

Ulf Eklund
Lillan Holmberg
Kerstin Renfors

ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Stig Abrahamsson

myndighetschef, tillika föredragande

Protokollförare

Christina Haldin

förvaltningssekreterare

Övriga

Protokolljustering

Protokollet förklaras justerat

Karl-Erik Williams
Stig Abrahamsson
Ordförande
Föredragande
_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks

STYRELSEN

28.02.2017

ÅMH-St 2/17

8§

Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

9§

Justering av protokoll
Beslut
Protokollet förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande
och kontrasignerats av föredragande.

10 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

11 §

Fartygsinspektioner
Förslag från ledamot Pernilla Söderlund att ärendet återremitteras för vidare
beredning. Förslaget får inte understöd av övriga ledamöter.
Beslut
Styrelsen beslutar att ÅMHM ska upprätthålla möjligheten för fartyg att i
Mariehamn erhålla sanitetsintyg utfärdade enligt WHO:s handbok för
inspektioner och utfärdande av sanitetsintyg (SSCC) i enlighet med
Internationella hälsoreglementet (IHR).
Beslutet baserar sig på att styrelsen funnit att det från ansvarig minister
garanterats att kostnaderna för utbildning av inspektörer och tillhandahållandet
av tjänsten kommer att kompenseras så att full ekonomisk täckning erhålls och
resursbortfallet under utbildning täcks.
Bakgrund
Enligt hälsoskyddslagen skall fartygsinspektioner samt utfärdandet av fartygs
sanitetscertifikat från och med årsskiftet utföras i enlighet med WHO IHR
regelverk och handbok. De resurser och den kompetens som krävs för att
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kunna utföra inspektioner och erbjuda service enligt detta finns idag inte på
ÅMHM.

12 §

Avgiftstaxa 2017
Beslut
Styrelsen fastställer förslaget till avgiftstaxa enligt bilaga § 12 och beslutar att
översända förslaget till Ålands landskapsregering för vidare behandling. Bilaga
§ 12.
Styrelsen beslutar vidare att den faktiska tiden för tillsynen utvärderas under
våren 2018 och att tillsynsavgifterna vid behov justeras.
Bakgrund
ÅMHM:s taxa är sedan 2011 antagen i landskapsförordning. Nuvarande taxa
har nummer ÅFS 2016:8.

