STYRELSEN

ÅMH-St 3/22

07.06.2022
Dnr: 2022-3-7

AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 7
juni 2022 kl. 15.00 på Norragatan 17, Mariehamn.
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Ärende
Sammankallande och beslutförhet
Justering av protokoll
Fastställande av föredragningslistan
Aktuellt just nu
Höjning av avgifterna 2023
Inrättande av ordinarie veterinärtjänst
Veterinärjour – samarbete med privata aktörer
Utredning miljö
Tillämpningsanvisningar från styrelsen
Tillförordnad myndighetschef
Delegering tillsättande ordinarie tjänst

Marcus Måtar
Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 3/22 §§ 19-29
Datum och tid
Plats

7 juni 2022 kl.15.00 – 17.15
Norragatan 17

Beslutande

Marcus Måtar
Suzanne Milestad-Styrström
Rauli Lehtinen
Susanne Kicki Blomqvist
Mikael Staffas
Hanna Segerström

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot (lämnar mötet 16.53)

Frånvarande

Carina Eriksson

ledamot

Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Övriga

Ketzia Karring
Helena Boman
Robert Sundström

sektionschef, deltar i § 24, 25
sektionschef, deltar i § 26, 27
myndighetsjurist deltar i § 26, 27

Protokollförare

Åsa Hägg

förvaltningssekreterare

Protokolljustering
Protokolljusterare
Protokolljusterare

Elektroniskt per e-post
Rauli Lehtinen
Susanne Kicki Blomqvist

senast 13.6.2022
ledamot
ledamot

Marcus Måtar
Ordförande

Susanne Perander
Föredragande

_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks
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19 §

Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 01.06.2022. Sammanträdet förklaras lagenligt
sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

20 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Rauli Lehtinen och Susanne Kicki Blomqvist.
Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras
elektroniskt senast den 13.6.2022.

21 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

22 §

Aktuellt just nu

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Personal och rekryteringsinfo, faktureringsmöjligheterna minskas ner
inom den veterinära verksamheten, behov av att förnya minst en tjänstebil
till nästa år och möjlighet att leasa undersöks.
Beslutsförslag
För kännedom.
Beslut
För kännedom.
23 §

Höjning av avgifterna 2023

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet årligen till landskapsregeringen lämna
in förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för
ÅMHM:s tjänster. En intern arbetsgrupp arbetar med att se över respektive
avgiftstabell och göra nödvändiga justeringar samt jämföra mot avgifterna
som tas ut för samma arbete i Riket.
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Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
För kännedom.

24 §

Inrättande av ordinarie veterinärtjänst

Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Ketzia Karring
Bakgrund
Myndigheten har sedan den 1/1 2017 haft en tillfällig veterinär anställd att
utföra arbetsuppgifter som åligger myndigheten inom den veterinära
verksamheten. Tjänsten föreslås nu att inrättas som ordinarie och tillföras i
budgeten. Se behovsutredning i bilaga § 24. Ramavtalet om visstidsarbete,
som ingicks den 18 mars 1999 (nedan kallat ramavtalet) och som är bilagt
rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om
visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175 s. 43) har
inte inkorporerats i tjänstemannalagen och eftersom det nu saknas objektiva
grunder till att bibehålla den aktuella tjänsten på visstidsbasis föreslås det att
styrelsen besluter att tjänsten skall inrättas.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att inrätta veterinärtjänsten som ordinarie och sänder
behovsutredningen till landskapsregeringen för utlåtande.
Beslut
Styrelsen beslutar att inrätta veterinärtjänsten som ordinarie och sänder
behovsutredningen till landskapsregeringen för utlåtande.

25 §

Veterinärjour – samarbete med privata aktörer
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Ketzia Karring
Bakgrund
På hösten 2021 träffades representanter från Ålands smådjursklinik,
ElisaVet, ARRiVET och ÅMHM samt ÅMHM:s styrelses representanter
Rauli Lehtinen och Marcus Måtar. Syftet med mötet var att diskutera hur
vi säkrar en tillgänglig veterinärvård på Åland för akut sjuka djur, om det
finns möjligheter till ett formaliserat samarbete under jourtid, om det finns
intresse/möjlighet för ett privat övertagande av 24 h jouren för smådjur
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eller bruksdjur, om smådjurskliniken Zoodiaken vid ÅMHM bör
avvecklas samt eventuella konsekvenser.
Vid styrelsemöte ÅMH-St 8/21 bestämdes att ordföranden, Rauli och
Ketzia skulle ta frågan vidare med de privata aktörerna för att se om det
går att hitta ett formellt och praktiskt genomförbart samarbete för att
trygga specialistkompetensen under jourtid.
Ärendet bordlades vid styrelsemöte ÅMH-St 2_050522.
Se rapport av styrelsemedlem Rauli Lehtinen i bilaga § 25.
Beslutsförslag
Det är nu utrett att inga förutsättningar finns för ett formaliserat samarbete
med privata veterinära aktörer på Åland gällande komplicerade kirurgiska
fall för smådjur under jourtid. Tolkningen är att det är ÅMHM:s
lagstadgade skyldighet att tillhandahålla veterinärvård 24 timmar per dygn
för akut sjuka djur. Därmed måste det också tillses att ÅMHM har de
resurser, kompetens och den utrustning som detta uppdrag kräver.
Ytterligare bör det tydliggöras vilka tjänster ÅMHM kommer att kunna
erbjuda under jourtid för akut sjuka djur.
Beslut
Bordläggs tills utredningen från Envirovet är klar. Den förväntas komma i
augusti.

26 §

Utredning miljö
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Helena Boman, Robert Sundström
Bakgrund
De externa konsultföretagen WSP har lämnat sin slutrapport gällande
utredning av den åländska miljölagstiftningen samt rekommendationer. Se
bilaga § 26.
Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
Myndigheten jobbar vidare internt med de rekommendationer som
framkom av rapporten. Rapporten kommer även formellt skickas till LR.
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Tillämpningsanvisningar från styrelsen
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Robert Sundström, Helena Boman
Bakgrund
Ordföranden har efterfrågat en lista gällande brister i lagstiftningen inom
miljöområdet och har som förslag att styrelsen skulle kunna utfärda
tillämpningsanvisningar där myndigheten saknar dessa i lagstiftningen.
Ärendet återremitterat från styrelsemöte ÅMH-St 2_050522.
Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
För kännedom. Bilaga § 16 ÅMH-St 2/22 visar på att det saknas många
tillämpningsanvisningar på svenska och att det är ett problem för
myndigheten. Styrelsen noterar även att behovet av revidering av
miljölagstiftningen föreligger.
Styrelsen betonar att man i Finland bör översätta tillämpningsanvisningar
av central betydelse, med hänvisning till språklagstiftningen.
Hanna Segerström lämnar mötet 16:53

28 §

Tillförordnad myndighetschef
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Styrelsen kan, då myndighetschefen är förhindrad att utföra sina uppgifter,
utse en annan tjänsteman vid myndigheten att fungera som
ställföreträdande myndighetschef. Som regel har styrelsen utsett
myndighetsjuristen samt en till två sektionschefer till ställföreträdande
myndighetschef.
Inför sommaren behöver sektionschef Helena Boman utses att kunna
fungera som tillförordnad myndighetschef vid behov.
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Beslutsförslag
Sektionschef Helena Boman utses att fungera som tillförordnad
myndighetschef vid behov.
Beslut
Sektionschef Helena Boman utses att fungera som tillförordnad
myndighetschef vid behov.

29 §

Delegering tillsättande ordinarie tjänster
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Enligt 5 § 1 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet ska styrelsen
1) anta en arbetsordning och i den besluta de närmare föreskrifter som
behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse
och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom
myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för
verksamheten.
Beslut om tillsättande av ordinarie tjänster åligger enligt ÅMHM-lagen
styrelsen medan myndighetschefen ansvarar för beslut gällande viss tids
tjänster. Myndighetschefen ansvarar för rekryteringsprocessen i samtliga
fall och föreslår en kandidat till styrelsen utom gällande tjänster till
ledningsgruppen där två kandidater ska föreslås. Delegering av det sista
steget i rekryteringsprocessen gällande beslut om tillsättande ses som ett
led i att effektivisera processen och ger myndigheten möjlighet att
snabbare komma till ett avgörande.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att delegera tillsättande av ordinarie tjänster till
myndighetschefen med undantag av tjänster till ledningsgruppen.
Beslut
Styrelsen beslutar att delegera tillsättande av ordinarie tjänster till
myndighetschefen med undantag av tjänster till ledningsgruppen.

