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Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 26.8.2020. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

36 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Carina Eriksson och Rauli Lehtinen. Tiden för
protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt per e-post
till styrelsens sekreterare eller ÅMHM:s kansli senast 4.9.2020 kl. 12.00.

37 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

38 §

Inrättande ordinarie - Miljöskyddsinspektör med IT-ansvar
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om
ändring av tjänster på myndigheten.
Styrelsen beslöt på mötet (ÅMH-St 5/20) 26.8.2020 att bordlägga ärendet till
dagens möte.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att inrätta en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör med ITansvar enligt behovsutredning i bilaga § 38.
Beslut
Marcus Måtar föreslår att inte inrätta en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör
med IT-ansvar utan att den tillfälliga tjänsten som finns redan fortsätter till och
med den 30 juni 2021.
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Hanna Segerström, Rauli Lehtinen, Carina Eriksson och Suzanne MilestadStyrström understöder ordförandes förslag att inte inrätta en ordinarie tjänst som
miljöskyddsinspektör med IT-ansvar utan att den tillfälliga tjänsten som finns
redan fortsätter till och med den 30 juni 2021.
Susanne Kicki Blomqvist understöder föredragandes förslag att styrelsen beslutar
att inrätta en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör med IT-ansvar eller att
den nuvarande tillfälliga tjänsten fortsätter 12 månader.
Mikael Staffas understöder Susanne Kicki Blomqvists förslag.
Styrelsen beslutar att inte inrätta en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör
med IT-ansvar utan att den tillfälliga tjänsten som finns redan fortsätter till den 30
juni 2021.
Susanne Kicki Blomqvist anmäler avvikande åsikt.
Mikael Staffas reserverar sig mot beslutet.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.
39 §

Inrättande tillfällig - Veterinär
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om
ändring av tjänster på myndigheten.
Styrelsen beslöt på mötet (ÅMH-St 5/20) 26.8.2020 att bordlägga ärendet till
dagens möte.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att inrätta en tillfällig tjänst som veterinär enligt
behovsutredning i bilaga § 39 a. Tjänsten föreslås inrättas utifrån utredningen
gällande smådjursmottagningen Zoodiaken i bilaga § 39 b-c.
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Beslut
Marcus Måtar föreslår att inte inrätta en tillfällig tjänst som veterinär.
Hanna Segerström, Carina Eriksson och Suzanne Milestad-Styrström understöder
ordförandes förslag att inte inrätta en tillfällig tjänst som veterinär.
Styrelsen beslutar att inte inrätta en tillfällig tjänst som veterinär.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.

40 §

Tjänsteförändring - Ansvarig receptionist
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om
ändring av tjänster på myndigheten.
Styrelsen beslöt på mötet (ÅMH-St 5/20) 26.8.2020 att återremittera ärendet till
myndighetschefen för vidare beredning.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att ombilda den ordinarie tjänsten som kanslist till ansvarig
receptionist enligt behovsutredning i bilaga § 40.
Beslut
Marcus Måtar föreslår att tjänsten som kanslist inte förändras.
Hanna Segerström, Carina Eriksson och Suzanne Milestad-Styrström understöder
ordförandes förslag att tjänsten som kanslist inte förändras.
Styrelsen beslutar att tjänsten som kanslist inte förändras.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.
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Utredning ÅMHM
Bakgrund
I regeringsprogrammet för mandatperioden 2020-2024 står det ”ÅMHM:s
uppdrag, roll och uppgifter görs föremål för en genomgripande utvärdering.”
Vid styrelsemöte den 26/8 då förslaget till budget 2021 presenterades fick
myndighetschefen i uppdrag att inför mötet den 3/9 göra ett tillägg till
budgetförslaget som skulle innefatta inköp av experttjänst för genomförande av en
utredning av myndigheten.
Föredragande kan inte på så kort tid och med mycket lite information att tillgå ta
ställning till uppdragets omfattning och ge ett väl underbyggt förslag på en summa
för detta. Det finns många frågor att reda ut gällande ytterligare en utredning av
myndigheten, bland annat vilka som ska ansvara för utredningen, fokusområden
och tydliga frågeställningar.
Utredningen bedöms kräva omfattande medel och det kan därmed anses vara extra
viktigt att utifrån nuvarande omständigheter lägga fram ett väl genomarbetat
budgetförslag. Myndigheten ser positivt på möjligheten till en
genomlysning/utvärdering av verksamheten kopplat till aktuell lagstiftning,
resurser, uppdrag med mera och ser gärna att styrelsen engagerar sig i frågan.
Beslutsförslag
Inget tillägg görs till budgetförslag för 2021 gällande inköp av experttjänst i
nuläget. När frågan arbetats igenom och vi har kommit fram till vad en utredning
ska innehålla, har ett tydligt syfte och har tagit in prisförslag för uppdraget hos
lämpliga aktörer kan medel äskas för detta.
Beslut
Marcus Måtar föreslår att 100 000 euro budgeteras för att nedanstående
utredningar som skall utföras av utomstående konsulter och med direkt
rapportering till styrelsen. Bilaga § 41 ”Budgetering av verksamhetsutredning
inom ÅMHM enligt regeringsprogrammet för Åland”.
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Allmänt
Utredningen som det behöver budgeteras för skall avse de verksamhetsområden
(miljö- och hälsoskydd, veterinärverksamhet och laboratorium) inom vilka
ÅMHM huvudsakligen har sitt uppdrag. Fokus skall vara på kostnadseffektivitet
och ändamålsenlighet samt att tillämpliga lagar och förordningar följs.
När de ovannämnda verksamhetsområdena undersöks sker även en ekonomisk
och organisatorisk utredning gällande helheten för hela myndigheten.
I samband med utredningen skall naturligtvis även personalen/tjänstemännen
höras gällande förslag till kostnadseffektivitet inom alla verksamhetsområden.
Det är viktigt att utredningen och dess förslag följs upp noggrant även då av en
opartisk konsult samt ÅMHM:s styrelse.
Utredningen bör åtminstone innefatta följande:
1. Miljösektion
• Vilka olika lagar/förordningar övervakas inom miljösektionen?
• Hur behandlas prövningsärenden (rutiner)?
• Hur görs tillsynen? Inspektionsförfarande, checklistor,
inspektionsintervaller och tider. Jämförelse av inspektionsintervaller i
några närregioner i Finland och Sverige.
• Var ligger lagstiftningens minimikrav och vilken nivå skall
upprätthållas? Vad görs utöver miniminivån (d.v.s. sådan som inte
krävs enligt lag) och varför i så fall?
• Hurudana uppföljningsrutiner har man nu från ledningen så att
kostnadseffektivitet uppnås?
• Hur kan prövningar/inspektionsrutiner (avgifter) för ”kunderna”
minimeras?
• Hur kan man öka kostnadseffektiviteten förbättra verksamheten via
lagstiftningsändringar?
2. Livsmedel-Hälsoskydd-Tobak-Alkohol
• Samma som ovan.
3. Veterinärverksamhet
• Som ovan för den delen som berör myndighetsutövning.
• Komplettering av behovsutredningen för Zoodiaken, men av en extra
utredare.
• Behovsutredning för jourverksamhet (smådjur och nyttodjur).
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4. Social- och hälsovård
• Som ovan.
• Frågan om ändamålsenligheten att ha denna verksamhet inom ramen
för ÅMHM skall utvärderas.
5. Laboratorieverksamhet
• Den legala grunden för laboratorieverksamheten.
• Laboratorieverksamheten i offentlig kontra privat regi.
• Nuvarande kostnadseffektivitet (personalresurser, utrymmen,
prisbilden, de olika budgetkontona m.m.).
• Vilken är en lämplig/tillräcklig omfattning på verksamheten?
6. Ekonomisk och organisatorisk utredning
• Vad är den ekonomiska självförsörjningsgraden för myndigheten
(laboratoriet och Zoodiaken skilt från övrig verksamhet)?
• Resursinventering utifrån de eventuella ändringsförslag som konsulterna
föreslår för de olika verksamhetsområdena.
• Hur görs uppföljningen av verksamhet så att bästa möjliga
kostnadseffektivitet uppnås?
• Administrativa rutiner, ekonomisystem, arkivsystem, datasystem m.m.
Rauli Lehtinen föreslår att texten: ”Utredningen ska innefatta följande” ändras till:
”Utredningen bör åtminstone innefatta”. Styrelsen understöder Rauli Lehtinens
förslag.
Rauli Lehtinen, Hanna Segerström, Carina Eriksson och Suzanne MilestadStyrström understöder ordförandens förslag att 100 000 euro budgeteras för
utredningarna enligt bilaga § 41 ”Budgetering av verksamhetsutredning inom
ÅMHM enligt regeringsprogrammet för Åland” som skall utföras av utomstående
konsulter och med direkt rapportering till styrelsen.
Styrelsen beslutar att 100 000 euro budgeteras för att nedanstående utredningar
som skall utföras av utomstående konsulter och med direkt rapportering till
styrelsen. Bilaga § 41 ”Budgetering av verksamhetsutredning inom ÅMHM enligt
regeringsprogrammet för Åland”.
Susanne Kicki Blomqvist och Mikael Staffas understöder beslutet förutsatt att
det inte påverkar budgeten.
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Susanne Kicki Blomqvist anmäler avvikande åsikt.
Mikael Staffas reserverar sig mot beslutet.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.
42 §

Budget 2021 och motivering till anslagsäskande
Bakgrund
ÅMHM ska senast den 7/9 lämna in budgetförslaget till Ålands
landskapsregering. Enligt bilaga § 42 a ”Anslagsäskande gällande Miljö- och
hälsoskyddsenheten inklusive veterinärvården för budget 2021” samt bilaga
§ 42 b ”Anslagsäskande ÅMHM Laboratoriet inför 2021”. Se även bilaga § 42 d
”Miljö- och hälsoskyddsenhetens inklusive veterinärvårdens förslag till budget
2021” samt bilaga § 42 e ”ÅMHM Laboratoriet förslag till budget 2021”. Enligt
önskemål lämnas även uppgifter om personalens löner över året enligt bilaga
§ 42 f ”Månadslöner Miljö- och hälsoskyddsenheten inklusive veterinärvården”
samt bilaga § 42 g ”Månadslöner Laboratoriet”.
Myndigheten har redan nu inlett arbetet med att formulera ett antal övergripande
målsättningar för 2021 enligt bilaga § 42 c som medföljer för kännedom. Dessa
kommer under hösten att kompletteras med specifika mål för vardera
verksamhetsområden i ÅMHM:s verksamhets- och resultatplan för 2021.
Styrelsen beslöt på mötet (ÅMH-St 5/20) 26.8.2020 att återremittera
budgetförslaget till myndighetschefen för vidare beredning.
Beslutsförslag
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilaga § 42 a-b och bilaga § 42 d-e
samt beslutar att översända det till Ålands landskapsregering för vidare
handläggning.
Beslut
Marcus Måtar föreslår att inte inrätta en tillfällig tjänst som veterinär.
Hanna Segerström, Carina Eriksson och Suzanne Milestad-Styrström understöder
ordförandes förslag att inte inrätta en tillfällig tjänst som veterinär.
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Styrelsen beslutar att inte inrätta en tillfällig tjänst som veterinär.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.
Marcus Måtar föreslår att inte inrätta en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör
med IT-ansvar utan att den tillfälliga tjänsten som finns redan fortsätter till och
med den 30 juni 2021.
Hanna Segerström, Rauli Lehtinen, Carina Eriksson och Suzanne MilestadStyrström understöder ordförandes förslag att inte inrätta en ordinarie tjänst som
miljöskyddsinspektör med IT-ansvar utan att den tillfälliga tjänsten som finns
redan fortsätter till och med den 30 juni 2021.
Susanne Kicki Blomqvist understöder föredragandes förslag att inrätta en
ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör med IT-ansvar eller att den nuvarande
tillfälliga tjänsten fortsätter 12 månader.
Mikael Staffas understöder Susanne Kicki Blomqvists förslag.
Styrelsen beslutar att det inte inrättas en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör
med IT-ansvar utan att den tillfälliga tjänsten som finns redan fortsätter till den 30
juni 2021.
Susanne Kicki Blomqvist anmäler avvikande åsikt.
Mikael Staffas reserverar sig mot beslutet.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.
Marcus Måtar föreslår att tjänsten som kanslist inte förändras.
Hanna Segerström, Carina Eriksson och Suzanne Milestad-Styrström understöder
ordförandes förslag att tjänsten som kanslist inte förändras.
Styrelsen beslutar att tjänsten som kanslist inte förändras.
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Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.
Rauli Lehtinen föreslår att den tillfälliga inspektören för Tall Ships Race stryks.
Hanna Segerström, Carina Eriksson, Suzanne Milestad-Styrström och Marcus
Måtar understöder Rauli Lehtinens förslag.
Styrelsen beslutar att den tillfälliga inspektören för Tall Ships Race stryks.
Susanne Kicki Blomqvist anmäler avvikande åsikt.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.
Marcus Måtar föreslår att 100 000 euro budgeteras för att nedanstående
utredningar som skall utföras av utomstående konsulter och med direkt
rapportering till styrelsen. Bilaga § 41 ”Budgetering av verksamhetsutredning
inom ÅMHM enligt regeringsprogrammet för Åland”.
Rauli Lehtinen, Hanna Segerström, Carina Eriksson och Suzanne MilestadStyrström understöder ordförandens förslag att 100 000 euro budgeteras för
utredningarna enligt bilaga § 41 ”Budgetering av verksamhetsutredning inom
ÅMHM enligt regeringsprogrammet för Åland” som skall utföras av utomstående
konsulter och med direkt rapportering till styrelsen.
Styrelsen beslutar att 100 000 euro budgeteras för att nedanstående utredningar
som skall utföras av utomstående konsulter och med direkt rapportering till
styrelsen. Bilaga § 41 ”Budgetering av verksamhetsutredning inom ÅMHM enligt
regeringsprogrammet för Åland”.
Susanne Kicki Blomqvist och Mikael Staffas understöder beslutet förutsatt att
det inte påverkar budgeten.
Susanne Kicki Blomqvist anmäler avvikande åsikt.
Mikael Staffas reserverar sig mot beslutet.
Föredragande Susanne Perander antecknar skiljaktig mening.

RESERVATIONER
Till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 3 september 2020 kl. 15.00 på
Norragatan 17, Mariehamn.
Inlämnad 2020-09-05 per mejl till protokollförare Cecilia Aaltonen-Lindblom med kopia till myndighetschef
Susanne Perander, ordförande Marcus Måtar samt övriga styrelsemedlemmar samt ersättare
38 § Inrättande ordinarie - Miljöskyddsinspektör med IT-ansvar
I samband med beslutet anmälde jag avvikande åsikt och lämnar härmed in min reservation mot beslutet med
följande motivering:
Ärendet hade en god beredning och föredragande har presenterat väl underbygd argumentation för behovet av
att inrätta en ordinare Miljöskyddsinspektör med IT-ansvar. Tjänsten har skötts som tillfällig tjänst i fem år. Varken
behovet av miljöskyddsinspektör eller IT-ansvarig bedöms minska inom överskådlig framtid. Tillsättningen innebär
ingen höjning av budgetmedel. Att förlänga en tillfällig tjänst med endast sex månader kan i detta fall varken ses
som god personalpolitik eller i linje med gällande arbetsordnings uppdrag eller vision. Jag kunde därmed inte stöda
ordförandes förslag i detta ärende.
41 § Utredning ÅMHM
I samband med beslutet anmälde jag avvikande åsikt och lämnar härmed in min reservation mot beslutet med
följande motivering:
Att lägga till en så stor budgetpost som 100 000 € med endast en uppskattning framtagen från ordförande och
presenterad på plats på styrelsemötet som underlag kan inte anses som ansvarstagande styrelsearbete. En
budgetpost av denna storlek bör vara väl underbyggd och formulering bör ske i samråd med myndigheten för att
säkerställa tydliga fokusområden och korrekta frågeställningar. Myndighetens kompetenser kan i detta avseende
inte underskattas.
På grund av kort inlämingsdatum (07.09.2020) för myndigehetens budgetäskande inför 2021 fanns i praktiken
inget utrymme varken för att skicka förslaget på återremiss till föredragande för vidare utredning eller
bordläggning. Jag kunde därmed inte stöda ordförandes förslag i detta ärende.
42 § Budget 2021 och motivering till anslagsäskande
I samband med beslutet anmälde jag avvikande åsikt i tre frågor och lämnar härmed in min reservation mot
beslutet med följande motiveringar:
Inrättande av en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör med IT-ansvar - se reservation mot beslut § 38 ovan.
Tillsättande av tillfällig inspektör inför Tall Ships Race
Ärendet hade en god beredning och föredragande har presenterat väl underbygd argumentation för behovet av en
tillfällig tjänst för att undvika förseningar gällande nya serveringstillstånd. Med tanke på näringslivets problem med
sviktande inkomster under pandemin 2020 ser jag det som ytterst viktigt att myndigheten kunnat bidra med bästa
förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv med många arbetstillfällen under den förväntat evenemangstäta
sommaren 2021. Jag understödde till fullo myndighetschefens förslag.
§ 41 ”Budgetering av verksamhetsutredning inom ÅMHM enligt regeringsprogrammet för Åland” se reservation
mot beslut § 41 ovan.
Susanne Kicki Blomqvist, Jomala 05.09.2020

Reservation
RESERVATIONER
Till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 3
september 2020 kl. 15.00 på
Norragatan 17, Mariehamn.
Inlämnad 2020-09-07 per mail till protokollförare Cecilia Aaltonen-Lindblom med kopia till
myndighetschef
Susanne Perander, ordförande Marcus Måtar, övriga styrelsemedlemmar

38 § Inrättande ordinarie - Miljöskyddsinspektör med IT-ansvar
I samband med beslutet reserverade jag mig och lämnar härmed in min reservation mot
beslutet med följande motivering:

Ärendet hade en god beredning och föredragande har presenterat väl underbyggd
argumentation för behovet inrättandet av en ordinarie Miljöskyddsinspektör med ITansvar. Tjänsten har skötts som tillfällig tjänst i fem år. Det är allmänt känt att Åland
lider av ett underskott inom IT och då välja att nedprioritera detta är i strid med vad
Åland behöver inom anpassning av myndigheten för den utveckling som hela tiden sker
inom IT. Att samtidigt skära ned på behovet av nuvarande miljöskyddsinspektör och riskera
en fungerande myndighet är inte ett sätt att möta framtiden. Eftersom det inte äskas om
högre budgetmedel utan istället skapa en ordinarie tjänst istället för en tillfällig tjänst,
som varit fallet i 5 år, visar det på en dålig personalpolitik genom förslaget av ordförande
Måtar.
Jag kan därmed inte stöda ordförande Måtars förslag i detta ärende.

41 § Utredning ÅMHM
I samband med beslutet reserverade jag mig mot beslutet och lämnar härmed in min
reservation mot beslutet med följande motivering:
Att lägga till en så stor budgetpost som 100 000 € med endast en uppskattning framtagen
från ordförande Måtar i ett ekonomiskt pressat läge för Åland är inte ansvarsfullt. Att
prioritera nya utredningar fast det utförts liknande av även externa konsulter går inte att
försvara genom att reducera myndighetens verksamhet, därför föreslog jag under mötet
att det skulle utföras längre fram när Åland har ett ekonomiskt stabilare läge. Att
nuvarande regering nekat anslag på ca 50.000 för utredningar som skulle vara viktigt för
myndighetens beslut i ett MKB ärende men samtidigt nu skall budgetera 100.000 för ännu
en utredning är inte ansvarsfullt.

Förslaget ända beredning är en gissning av ordförande Måtar i motsats till myndighetens
chef S Perander väl dokumenterade övriga budgetförslag och borde därför inte omfattas.
Det pressade läget tidsmässigt med budgetäskande den 7.9.2020 för 2021 gavs inget
utrymme för en återremiss. Detta borde presenterats på det tidigare budgetmötet.
Jag kan därmed inte stöda ordförande Måtars förslag i detta ärende.

42 § Budget 2021 och motivering till anslagsäskande
I samband med beslutet reserverade jag mig i tre frågor och lämnar härmed in min
reservation mot
beslutet med följande motiveringar:
Inrättande av en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör med IT-ansvar - se § 38 ovan.
Tillsättande av tillfällig inspektör inför Tall Ships Race 2021 för att undvika förseningar
gällande nya serveringstillstånd och bevakning. Med tanke på en intensiv turistsommar
under inledning av Åland 100 är det viktigt att myndigheten får rätt resurser. Det borde
vara vårt primära mål att hjälpa näringslivet och underlätta för myndigheten att utföra de
ålägganden som lagar och regelverk föreskriver.
Ärendet är väl förberett av myndighetens chef S Perander och har mitt fulla stöd i
budgetäskandet.

Mikael Staffas Mariehamn 7.9.2020

7.9.2020
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Skriftlig motivering
När föredragande antecknar skiljaktig mening från det beslut som fattas av
styrelsen har denne rätt att bifoga en skriftlig motivering till protokollet som
bilaga.
38 § Inrättande ordinarie - Miljöskyddsinspektör med IT-ansvar
Föredragande ifrågasätter starkt beslutet att endast budgetera för tjänsten i sex
månader med motivering att det ska utredas ytterligare hur myndigheten ska ordna
sin interna IT-kompetens. Behovsutredningen som är gjord visar tydligt på
behovet som finns och att uppgifterna ska ligga på den här tjänsten som ett uttalat
ansvar/arbetsområde. Uppgifterna har skötts av tjänstemannen i fem år (arbetat på
myndigheten i totalt 8 år på tillfälliga förordnanden) som varje år fått ett nytt
tillfälligt förordnande och behoven är långsiktiga och stora för att myndigheten
ska ha någon möjlighet att följa med i utvecklingen av moderna IT-lösningar, efakturering, systemutveckling mm. Information är dessutom inhämtat av ÅDA att
den här typen av uppgifter inte är något som de ska bistå med utan det förväntas
att det finns kompetens internt. Ingen möjlighet till tilläggsbudgetering för
förlängning av tjänsten kommer heller att finnas under vår/försommar om man då
utrett frågat klart i styrelsen. Inrättandet av tjänsten som ordinarie med eller utan
ett uttalat IT-ansvar hade inte inneburit någon höjning av befintliga budgetmedel.
Beslutet påverkar också planeringen av resurserna inom miljögruppen då
inspektören hanterar borrningstillsyn, vattenfrågor och beredskapsfrågor utöver de
IT-relaterade arbetsuppgifterna. Gruppen är redan innan starkt underbemannad
och beslutet skapar ytterligare oro för arbetsbelastningen. Föredragande anser att
myndigheten inte ska ha tillfälliga tjänster om det inte är nödvändigt och det här
var en möjlighet att gå mot en stabilare personalpolitik är vad som tidigare
bedrivits.
41 § Utredning ÅMHM
Föredragande motsätter sig inte en utredning men anser att frågan skulle ha beretts
innan beslut om en så stor budgetpost fattades. Styrelseordföranden presenterade
sitt förslag till utredning vid sittande bord vilket omöjliggjorde någon bearbetning
av frågan. Beredningen skulle inkluderat hela styrelsen samt myndigheten där
man tillsammans kunnat arbeta fram i vilket syfte man gör utredningen samt vilka
delar man ska se över. En bra början skulle vara att ta del av de fyra tidigare
utredningarna som gjorts av externa konsulter under åren och arbetat vidare
utifrån det.

_______________________________________________________________________________________________________________
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42 § Budget 2021 och motivering till anslagsäskande
•

Inrättande av en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör med ITansvar
Se reservation mot beslut § 38 ovan.

•

Inrättande tillfällig veterinär
Smådjursvården på ÅMHM är mycket eftersatt då vi prioriterat andra
lagstadgade arbetsuppgifter inom den veterinära verksamheten på
myndigheten. Detta får direkta konsekvenser för den akuta veterinärvård
som myndigheten ansvarar för att tillhandahålla inom landskapet Åland.
Vi har dessutom främst tagit emot akuta sjukdomsfall på jourtid då det
finns privata alternativ som kunnat användas på dagtid. Den senaste tidens
utveckling visar dock att de privata alternativen inte räcker till och ÅMHM
har även behövt ordna med dagmottagning även för akutsjukvård. Detta
inverkar negativt på de andra arbetsuppgifterna inom djurskydd,
besiktning på slakteri, fältsjukvård för bruksdjur, anläggningstillsyn med
flera och skapar en ännu högre arbetsbelastning på de befintliga
veterinärerna. En veterinär som ansvarar för smådjurskliniken skulle även
inneburit fler bokningsbara tider och därmed ökade intäkter till
myndigheten. Styrelsen beslutade att inte inrätta en tillfällig tjänst som
smådjursveterinär 2021 vilket innebär att situationen är fortsatt mycket
ansträngd och framförallt kan inte akuta kirurgiska ingrepp inom
smådjursvården under kvällar och helger tryggas så som var tanken med
anslagsposten.

•

Tjänsteförändring – Ansvarig receptionist
Föredragandens förslag var att ombilda tjänsten som kanslist till ansvarig
receptionist utifrån den behovsutredning som gjorts gällande vilka
arbetsuppgifter som kanslisten idag utför. Myndighetens administration är
liten och det har under åren tillkommit fler avancerade uppgifter som
kanslistens förväntas utföra. Ett utökat ansvar och arbetsmängd bör
återspeglas lönemässigt. Förslaget skulle ha inneburit en ökad kostnad
med 3663 euro per år och borde ha omfattats av styrelsen oavsett om en
utredning ska göras som innefattar myndighetens administration då
föredragande inte ser någon koppling till tjänstens utformning och
innehåll.

•

Tillsättande av tillfällig inspektör inför Tall Ships Race m.fl.
Vi vet av erfarenhet att en vanlig sommar innebär ett stort ökat tryck inför
utfärdande av serveringstillstånd för mat och alkohol. Under samma period
ska den ordinarie personalen dessutom ha möjlighet till eventuell
lagstadgad semester. Inför sommaren 2021 planeras flera stora event på
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Åland som Tall Ships Race, Åland 100 år, Rock-Off mfl. För att eventen
ska kunna bli av behöver det finnas resurser på plats som kan utfärda
tillstånd och även utföra tillsyn för att trygga livsmedelsäkerhet och en
ansvarsfull alkoholservering.
Styrelsen beslutade att inte godkänna anslagsposten och det kommer
troligen få effekter i form av försenade tillstånd till företagarna och en
övermäktig arbetsbelastning för personalen på plats.
•

Budgetering av utredning av ÅMHM enligt regeringsprogrammet för
Åland
Se reservation mot beslut § 41 ovan.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Susanne Perander
Myndighetschef
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