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30 §

Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 18.08.2022. Sammanträdet förklaras lagenligt
sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

31 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Mikael Staffas och Hanna Segerström. Tiden för
protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt
senast den 31.8.2022.

32 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslutsförslag
Föredragningslistan fastställs.
Beslut
§39 Övrigt tillsätts. Föredragningslistan fastställs.

33 §

Aktuellt just nu
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
- Nytt IHN utbrott under sommaren har tagit mycket tid i anspråk
och kommer fortsättningsvis göra det under hösten
- Inga vakanser för tillfället, alla tjänster tillsatta
- Intensiv sommar 2022
- Projektrapport ”Provtagning av egengjorda kalla såser och röror
vid restauranger, butikskök och industriella tillverkare”
- Budgetuppföljning jan-juli enligt bilaga § 33.

Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
För kännedom
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Anhållan om tilläggsbudget 2022
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Myndighetens äskande härrör sig till nya och oförutsedda kostnader under
år 2022. Myndighetens preliminära bedömning är att budgeten riskerar att
överskridas utan erhållna tilläggsmedel och avser därför anhålla om
ändring av budget 2022 genom tilläggsbudget.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att hos Ålands landskapsregering anhålla om
tilläggsbudget enligt bilaga § 34 och översänder den till
landskapsregeringen.
Beslut
Styrelsen beslutar att hos Ålands landskapsregering anhålla om
tilläggsbudget enligt bilaga § 34 och översänder den till
landskapsregeringen.

35 §

Budget 2023 för ÅMHM
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Bitte Bamberg
Bakgrund
Myndigheten ska senast den 30 augusti inlämna budgetförslag till
landskapsregeringen. Budgetförslag 2023 i text bifogas i bilaga § 35 a för
miljö- och hälsoskyddsenheten samt bilaga § 35 b för Laboratoriet.
Budgetförslag i siffror bifogas i bilaga § 35 c för miljö- och
hälsoskyddsenheten samt § 35 d för Laboratoriet.
Se även tillhörande behovsutredningar i bilaga § 35 e och f samt bilaga §
35 g inköp av tjänstebil.
Beslutsförslag
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilagorna § 35 a-g och beslutar
att översända det till Ålands landskapsregering.
Beslut
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilagorna § 35 a-g och beslutar
att översända det till Ålands landskapsregering.
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Ändring av avgiftssystem för ÅMHM
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Mats Westman
Bakgrund
Inför 2023 föreslår myndigheten en övergång till årsavgifter gällande den
tillsyn som myndigheten utövar i enlighet med miljöskyddslagstiftningen,
livsmedelslagen, djurskyddslagen och hälsoskyddslagen.
Det finns flera faktorer som starkt talar för årsavgifter:
-

-

-

I regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” (2019-12-10) står det
att avgiftssystemet ska ses över.
Under 2022 genomfördes en extern utredning på uppdrag av ÅMHM:s
styrelse som rekommenderar en övergång till årsavgifter.
I den nya livsmedelslagen i Finland har man gått in för årsavgifter plus
inspektionsbaserad avgift (samma inom hälsoskyddet) och denna lag
kommer enligt förhandsbesked sannolikt att antas mer eller mindre som
blankettlag på Åland under 2022.
Myndigheten har genomfört en kundundersökning som inte talar för att
man är nöjdare med nuvarande avgiftssystem baserat på
inspektionsavgifter än man var med årsavgifter.
Införande av årsavgifter förenklar övergången till mer objektsspecifik
tillsyn baserad på riskklassning.
Förfarandet med årsavgifter både förenklar och effektiviserar det interna
faktureringsförfarandet avsevärt samt är mer kostnadseffektivt.
Lättare att beräkna myndighetens intäkter från tillsynsarbetet
Återinförande av årsavgifter innebär ingen kostnadsökning för
verksamhetsutövarna. Skillnaden är att verksamhetsutövaren faktureras en
mindre summa årligen istället för att få betala en större summa det året
myndigheten utför tillsyn enligt tillsynsplanen (intervall på 1-5 år).
Timavgiften på 75 euro för tillsyn och 65 euro för prövning föreslås hållas
kvar på samma nivå. I årsavgiften som är baserad på ovannämnda
timavgifter kopplat till uppskattad tidsåtgång ingår tillsynsbesök,
rådgivning och information. Extra inspektioner som utförs på grund av
upptäckta brister faktureras enskilt och löpande.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att återinföra årsavgifter i enlighet med beslutsförslaget
och rekommendation i en extern utredning genomförd av företaget WSP.
Förslag till avgiftstaxa för år 2023 för myndigheten behandlas under
hösten.
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Beslut
Styrelsen beslutar att återinföra årsavgifter i enlighet med beslutsförslaget
och rekommendation i en extern utredning genomförd av företaget WSP.
Förslag till avgiftstaxa för år 2023 för myndigheten behandlas under
hösten.
37 §

Extern utredning om veterinärvård på Åland
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Ketzia Karring, Mikael Hagman, Annett Pfeifer
Bakgrund
Styrelsen har initierat en utredning inom den veterinära verksamheten vid
myndigheten. Det externa företaget EnviroVet anlitades för uppdraget och
är nu klara med sin rapport ”Utredning om veterinärvård på Åland”.
Rapporten ses i bilaga § 37.
Beslutsförslag
För kännedom.
Beslut
Rapportens innehåll uppfyller inte avtalet och myndighetschefen inleder
en dialog med EnviroVet gällande kompletteringar alternativt en
prisreduktion. Myndigheten får därutöver i uppgift att välja ut några
konkreta och genomförbara rekommendationer att arbeta vidare med som
presenteras vid nästa styrelsemöte.

38 §

Behörighetskrav ekonom vid ÅMHM
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Bakgrund
Styrelsen kan enligt § 5 i ÅMHM-lagen fatta beslut om ändring av tjänster
på myndigheten.
Behörighetskravet för arbete som ekonom vid myndigheten är ekonomisk
examen på gymnasienivå eller motsvarande. Grundlön enligt gällande
tjänstekollektivavtal (2177,29 – 2780,62 €/månad exkl. allmänt tillägg).
Myndigheten bedömer arbetsuppgifterna vara av komplex art och att man bör
kräva en högre utbildningsnivå för tjänsten som ekonom vid Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet.
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Det har även framkommit att tjänster inom ekonomi vid andra fristående
myndigheter har mycket likvärdiga arbetsuppgifter, men då dessa instanser
kräver en högre utbildningsnivå följs de av en högre löneklass. Detta gör att
ÅMHM får svårt att locka och behålla kompetent ekonomisk personal vilket
ses som en grundförutsättning för en fungerande verksamhet.
Beslutsförslag
Behörighetskravet för tjänsten som ekonom vid myndigheten ändras till:
”Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar
högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd
examen som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig
inriktning.”
I samband med detta ändras även tjänstens löneklass så att den motsvarar
behörighetsnivån.
Beslut
Behörighetskravet för tjänsten som ekonom vid myndigheten ändras till:
”Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar
högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd
examen som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig
inriktning.” Motsvarande kandidatexamen.
I samband med detta bör även tjänstens löneklass ändras så att den
motsvarar behörighetsnivån.
39 §

Övrigt
Föredragande: Susanne Perander
Förtydligande angående inrättande av ordinarie veterinärtjänst.
I styrelsebeslut §22 ÅMH-St-3/22 den 7.6.2022 ämnade styrelsen avisera
sin avsikt att fatta beslut om att inrätta en ordinarie veterinärtjänst vid
myndigheten om budgetmedel och positivt utlåtande från
landskapsregeringen erhålles.

