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12 §

Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 27.8.2019. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

13 §

Protokolljustering
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Lillan Holmberg och Christian Beijar. Tiden för
protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt per epost till styrelsens sekreterare eller ÅMHM:s kansli senast 3.9.2019 kl. 15.00.

14 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

15 §

Budget 2019 och organisationsförändring/rekrytering
Bakgrund
Då det finns personalmedel kvar för 2019 och ett stort behov av arbetskraft inom
myndigheten har myndighetschefen tagit beslut om att rekrytera en sektionschef
till sektion 1 (se bifogad organisationsskiss) samt två tillfälliga
miljöskyddsinspektörer. Alla tjänster är tillfälliga under sex månader.
Annonserna publiceras den 26/8 och ansökningstiden sträcker sig till den 12/9.
Rekryteringen kommer att hanteras skyndsamt för att få resurser på plats så
snart som möjligt.
Beslutsförslag
För kännedom till styrelsen. I samband med rekrytering genomförs en
omorganisation enligt bilaga § 15.
Beslut
För kännedom till styrelsen. I samband med rekrytering genomförs en
omorganisation enligt bilaga § 15.
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16 §

Budget 2020 och motivering till anslagsäskande
Bakgrund
ÅMHM ska senast den 6/9 lämna in budgetförslag till Ålands
landskapsregering. I samband med äskande för 2020 ansöker myndigheten
om utökat anslag gällande personalmedel. Se bilaga §16 a ”Motivering
anslagsäskande”. Behovsutredningar för aktuella tjänster är under bearbetning
och kommer att bifogas innan nästa styrelsemöte.
Beslutsförslag
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilagorna § 16 a-e och beslutar
att översända det till Ålands landskapsregering för vidare handläggning.
Beslut
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilagorna § 16 a-e och beslutar att
översända det till Ålands landskapsregering för vidare handläggning.
Behovsutredningar om inrättande av två tillfälliga miljöskyddsinspektörer inom
miljötillsyn, en tillfällig miljöskyddsinspektör inom livsmedelstillsyn och en
tillfällig sektionschef enligt bilagorna § 16 f-h.
Myndighetschefen presenterade anslagsäskande för en sektionschef för
miljögruppen, två tillfälliga miljöskyddsinspektörer (miljö), en tillfällig
miljöskyddsinspektör (livsmedel/hälsa/alkohol), en sommarextra för tre
månader, en tillfällig veterinärassistent 2020 och en tillfällig
miljöskyddsinspektör med IT-uppgifter 2020 enligt bilaga § 16 a.
Anslagsäskandet understöddes av Karl-Erik Williams, Christian Beijar, Lillan
Holmberg och Gudrun Mattsson. Anslagsäskandet, förutom gällande en
sektionschef (miljö) och en tillfällig veterinärassistent, fick inte understöd av
Hanna Segerström och Leif Borg.
Hanna Segerström föreslår att det bör göras en prioritetsordning av dessa
tjänster. Hanna Segerströms förslag fick endast understöd av Leif Borg varför
det förföll.
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Leif Borg föreslår att det ska tas beslut om dessa tjänster, förutom en
sektionschef (miljö), efter det att specialrevisionen är gjord. Leif Borgs förslag
fick endast understöd av Hanna Segerström varför det förföll.
Leif Borg och Hanna Segerström anmäler avvikande åsikt enligt bilaga § 16 j.
Laboratoriets budget presenterades av Bitte Bamberg. Laboratoriets förslag
understöddes av styrelsen enligt bilaga § 16 i.

17 §

Se över arbetsordning
Bakgrund
Då myndigheten genomför en omorganisation internt för att effektivisera och
fördela resurser finns anledning att se över och uppdatera arbetsordningen.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att myndighetschefen ser över arbetsordningen och
återkommer till styrelsens nästa möte.
Beslut
Styrelsen beslutar att myndighetschefen ser över arbetsordningen och
återkommer till styrelsens nästa möte.

18 §

Dataskyddsombud
Bakgrund
Datainspektion har uppmärksammat ÅMHM på behovet av att ha ett
dataskyddsombud.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att ÅMHM ansluter sig till avtalet om dataskyddsombud som
Ålands landskapsregeringen har med ÅDA enligt bilaga § 18 a-b.
Beslut
Styrelsen beslutar att ÅMHM ansluter sig till avtalet om dataskyddsombud som
Ålands landskapsregeringen har med ÅDA enligt bilaga § 18 a-b.

