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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdagen 10
oktober 2017, Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf
38
39
40
41
42

Ärende
Sammankallande och beslutförhet
Justering av protokoll
Fastställande av föredragningslista
Dispensansökan
Information om städupphandling

Karl-Erik Williams
Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 7/17 §§ 38-42
Datum och tid

10 oktober 2017 kl.15.00 – 15:10

Plats

Norragatan 17, Mariehamn

Beslutande

Karl-Erik Williams
Christian Beijar
Lillan Holmberg
Pernilla Söderlund
Hanna Segerström
Leif Borg
Gudrun Mattsson

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Frånvarande

René Hjalle Hampf

ledamot

Föredragande

Stig Abrahamsson

myndighetschef, tillika föredragande

Protokollförare

Tuula Aspbäck

ekonom

Övriga

Protokolljustering

Protokollet förklaras justerat

Karl-Erik Williams
Stig Abrahamsson
Ordförande
Föredragande
_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks
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38 §

Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

39 §

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

40 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

41 §

Dispensansökan
Beslut
Sökande beviljas inte i 5a § tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland
avsett undantag från behörighetskravet för tjänsten som miljöskyddsinspektör.
Enligt landskapets riktlinjer för rekrytering (20.06.2012) förutsätter ett
beviljande av undantag vanligtvis att bristen på formell kompetens kan ersättas
av andra meriter. Lång och lämplig arbetserfarenhet, eller ett särskilt
specialkunnande, kan uppväga brister i kravet på en viss examen. Enligt
riktlinjerna bör dispensförfarandet användas restriktivt.
Myndigheten bedömer inte sökandens arbetserfarenhet som tillräckligt lång
och lämplig eller att sökanden besitter särskilt sådant specialkunnande att
avsaknaden av en examen inom lämpligt ämnesområde från en minst fyraårig
universitets- eller högskoleutbildning skulle uppvägas.
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Bakgrund
En sökande har ansökt om dispens från behörighetskravet på examen inom
lämpligt ämnesområde från en minst fyraårig universitets- eller
högskoleutbildning på tjänsten som miljöskyddsinspektör.

42 §

Information om städupphandling
Informationen antecknas till kännedom

