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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 5
maj 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 och budgetarbete inför 2023
Fiskhälsa Åland
Veterinärjour - samarbete med privata aktörer
Tillämpningsanvisningar från styrelsen
Kundundersökningarna
Styrelse och prövningsnämnd vid ÅMHM

Marcus Måtar
Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 2/22 §§ 9-18
Datum och tid
Plats

5 maj 2022 kl.15.00 – 17.30
Norragatan 17

Beslutande

Marcus Måtar
Suzanne Milestad-Styrström
Mikael Staffas
Rauli Lehtinen
Rolf Söderlund
Gunnar Granlund

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare (lämnar mötet 17.15)

Frånvarande

Susanne Kicki Blomqvist
Hanna Segerström

ledamot
ledamot

Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Övriga

Bitte Bamberg
Ketzia Karring
Jacob Ridderborg
Robert Sundström

laboratoriechef, deltar i § 13
sektionschef, deltar i § 14, 15
veterinär, deltar i § 14
myndighetsjurist deltar i § 16

Protokollförare

Åsa Hägg

förvaltningssekreterare

Protokolljustering
Protokolljusterare
Protokolljusterare

Elektroniskt per e-post
Suzanne Milestad-Styrström
Carina Eriksson

senast 12.5.2022
ledamot
ledamot

Marcus Måtar
Ordförande

Susanne Perander
Föredragande

_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks

STYRELSEN

ÅMH-St 2/22

5.5.2022
Dnr: 2022-3-5

9§

Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 21.04.2022. Mötesdatum ändrades från 28.04 till
05.05.2022. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med
hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

10 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Suzanne Milestad-Styrström och Carina Eriksson.
Protokollet justeras elektroniskt senast den 12.5.2022.

11 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

12 §

Aktuellt just nu

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Frukostseminarier, personalläge, täkttillstånden, utredningarna gällande
veterinär verksamhet samt miljö
Beslutsförslag
För kännedom. Myndigheten har haft 5 st frukostseminarier under april för
att informera om ÅMHM:s verksamhet. Vid myndigheten finns just nu två
vakanser pga. sjukdom och tjänstledighet. Handläggningen av ärenden
gällande täkter fortgår enligt plan. De externa konsultföretagen WSP och
Envirovet har besökt myndigheten i april för att företa intervjuer inom det
veterinäre området samt miljö området och båda kommer att lämna
slutrapport inom maj.
Beslut
För kännedom.
13 §

Höjning av avgifterna 2023 och budgetarbete inför 2023

Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Bitte Bamberg
Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet årligen till landskapsregeringen lämna
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in förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för
ÅMHM:s tjänster.
En arbetsgrupp vid myndigheten inleder inom kort ett arbete med att se
över vilken justering/höjning av myndighetens avgifter som kan vara
lämplig inför nästa år. Har styrelsen någon input i detta skede?
Budgetansvariga tillsammans med ekonom har redan under mars i år
påbörjat budgetarbetet för 2023. Det blir en stor utmaning att hitta de
inbesparingar som krävs då vi inte bara ska minska budgeten med 22 560
euro utan även behöver budgetera upp för att möta flertalet
kostnadsökningar som skett redan i år.
De konton som vi kommer att behöva dra ner mest på gäller exempelvis
deltagaravgifter, utbildningar och kompetensutveckling och teknisk
utrustning. Men vilka blir effekterna av detta i slutändan och hur behåller
ÅMHM sin personal och attraktionskraft som arbetsgivare.
Beslutsförslag
För kännedom.
Beslut
För kännedom. Diskussionerna fortsätter i arbetsgruppen och i styrelsen.

14 §

Fiskhälsa Åland

Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Ketzia Karring, Jacob Ridderborg
Bakgrund
Idag har ÅMHM en tillfällig veterinär anställd för att frigöra en
veterinärresurs att jobba med fiskhälsa till och med den 30/6. Gällande
IHN och VHS provtagning har myndigheten erhållit förordnande från
landskapsregeringen men inte för resterande tillsyn och ordinarie
provtagning enligt det nationella fiskhälsoprogrammet. Fiskhälsa är ett
stort område som ÅMHM under flera år tvingats sköta genom att ordna
tillfälliga lösningar för att lösa grundnivån med provtagning under vår och
höst.
Lagrummet som gäller djursjukdomar är riksbehörighet så de nationella
förordningarna i Finland gäller rakt av även på Åland vilket gör det
relativt klart vad ÅMHM ska utföra, åtminstone på kommunal nivå. I
praktiken är detta grunden till att en veterinär inspekterar och provtar
fiskodlingarna på Åland. Problemet är att Åland har förvaltningsrätten på
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området vilket gör att Åland aktivt behöver ta ställning till vem som ska ta
emot det underlag som ÅMHM jobbar fram och se till att informationen
processas och blir en del av det nationella systemet.
Utifrån de veterinära lagstadgade uppgifter som åligger myndigheten
bedöms det idag saknas två veterinära resurser.
Beslutsförslag
Tilläggsbudget i höst? Överenskommelseförordning? Förordnande från
LR?
Beslut
Styrelsen ser flera fördelar med en överenskommelseförordning där
förvaltningsbehörigheten gällande djursjukdomslagstiftningen skulle
överföras från Åland till Riket utifrån de beskrivna svårigheterna. Detta
skulle innebära att ÅMHM fortfarande skulle utföra de praktiska
arbetsuppgifterna men att Riket skulle står för kostnaderna, styrningen,
kunskapen och strukturerna som behövs på Åland gällande smittskydd och
djursjukdomar.
Gällande IHN och VHS provtagning har myndigheten erhållit förordnande
från landskapsregeringen men inte för resterande tillsyn och ordinarie
provtagning enligt det nationella fiskhälsoprogrammet. Detta innebär i
praktiken att detta arbete ska finansieras med ÅMHM:s ordinarie budget
vilket inte är genomförbart. Myndigheten behöver därför äska om en
tilläggsbudget i höst samtidigt som en långvarigt tillfällig veterinärtjänst
föreslås bli ordinarie.
15 §

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
eller bruksdjur, om smådjurskliniken Zoodiaken vid ÅMHM bör
avvecklas samt eventuella konsekvenser.
Vid styrelsemöte ÅMH-St 8/21 bestämdes att ordförande, Rauli och
Ketzia skulle ta frågan vidare med de privata aktörerna för att se om det
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går att hitta ett formellt och praktiskt genomförbart samarbete för att
trygga specialistkompetensen under jourtid.
Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
Bordläggs

16 §

Tillämpningsanvisningar från styrelsen
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Robert Sundström, Helena Boman
Bakgrund
Ordföranden har efterfrågat en lista gällande brister i lagstiftningen inom
miljöområdet, se bilaga 16, och har som förslag att styrelsen skulle kunna
utfärda tillämpningsanvisningar där myndigheten saknar dessa i
lagstiftningen.
Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
Återremitteras

Gunnar Granlund lämnar mötet 17:15
17 §

Kundundersökningar ÅMHM
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Nu är ÅMHM:s kundundersökningar för labbet (24 svar), miljö- och
hälsoskyddsenheten (29 svar) och den veterinära verksamheten (97 svar)
avslutade. Totalt har 150 personer svarat på vår kundenkät och resultatet
delges i bilaga § 17 a, b och c. På grund av GDPR har inte myndigheten
som tidigare år (senast 2018) kunnat skicka ut information om
kundenkäten vid till exempel fakturering. Marknadsföring har istället skett
via personliga kontakter, via hemsidan, social media och i e-postsignaturer
under cirka sex månaders tid. Underlaget bedöms vara för litet för att
kunna dra alltför stora slutsatser men ger en fingervisning om kundernas
upplevelse inom berörda sektioner.
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Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
För kännedom
18 §

Styrelse och prövningsnämnd vid ÅMHM
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Myndigheten har initierat ett arbete med att se över nuvarande
beslutsstrukturer som ett led i att hitta möjliga inbesparingar och få till en
minskad byråkrati (effektivisering) i samband med de inbesparingskrav vi
står inför både 2023 och 2024.
Styrelsen har fått ta del av ett diskussionsunderlag där det som finns
skrivet i tidigare utredningar och revisioner gällande de beslutande
organen finns sammanställt samt de fördelar och nackdelar myndigheten
ser med desamma.
Styrelsen och prövningsnämnden har även fått besvara en enkät med ett
antal frågor vilka delgetts styrelsen.
Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
Myndighetschefen föreslår att komplettera skrivelsen bland annat med
information om hur beslutsstrukturen ser ut vid AMS, ÅSUB och Ålands
ombudsmannamyndighet. Återremitteras.

