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Utfärdat denUtfärdat den Sida
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____________________________________________________________________

Möteskallelse

Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 2/2009 onsdagen 
den 8 april 2009 kl. 9.00 på lantbrukskansliet i Godby.

Föredragningslista

§  8 Laglighet och beslutförhet

§  9 Protokolljusterare

§ 10 Föredragningslistan

§ 11 Utredande av utökat samarbete kring administrationen av 

jordbruksstöden på Åland

§ 12 Delgeneralplan för Godby by

§ 13 Informationsärenden

------------------------------------------------

Enligt uppdrag: Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare



§ nr Sammanträdesdatum Sida
8-11 8.4.2009 3

________________________________________________________________________________

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Lbrn. § 8  Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet.

Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat
samt med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

………………………..………………………..

PROTOKOLLJUSTERARE

Lbrn. § 9  Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut: 
Inger Marie Sundblom och Robert Lindeman utsågs att justera 
dagens protokoll.
……………………….

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Lbrn. § 10 Godkänna föredragningslistan.
Beslut: 
Föredragningslistan godkändes.
………………………

UTREDANDE AV UTÖKAT SAMARBETE KRING ADMINISTRATIONEN AV 
JORDBRUKSSTÖDEN PÅ ÅLAND

Lbrn. § 11 Samarbetskommunerna på norra Åland inbegär gemensamma 
lantbruksnämndens utlåtande om utredning av utökat samarbete 
kring administrationen av jordbruksstöden på Åland.
Den 4 november 2008 tillsatte Ålands landskapsregering en 
arbetsgrupp för att utreda möjligheterna till ett utökat samarbete 
kring administrationen av jordbruksstöden på Åland och också 
utreda en eventuell möjlighet att sammanföra en stor del av 
administrationen under en och samma myndighet. Arbetsgruppens 
uppdrag är tvådelat. Den första delen består i att utreda fördelar 
respektive nackdelar med en samordning.  Den andra delen i 

Forts

Protokolljustering: Protokollet framlagt till Utdragets riktighet 
Nämndens signaturer påseende 15.4.2009 bestyrkes

Lena Roos-Clemes 
lantbr.sekr



§ nr Sammanträdesdatum Sida
11 8.4.2009 4

________________________________________________________________________________

UTREDANDE AV UTÖKAT SAMARBETE KRING ADMINISTRATIONEN AV 
JORDBRUKSSTÖDEN PÅ ÅLAND Forts.

Lbrn. § 11 uppdraget består i att i det fall utfallet av den första delen av 
utredningsuppdraget är positivt, utreda de praktiska 
förutsättningarna för en samordning av verksamheterna ss 
juridiska hinder och möjligheter, lokalisering, kostnadsfördelning
mm.
Landskapsregeringen har beslutat sända arbetsgruppens rapport 
gällande utredningsuppdragets första del på remiss. I remissut-
låtandet efterfrågas behovet av en samordning samt vilkendera av 
de föreslagna samordningsmodeller som bedöms som mest lämpad 
för att hantera jordbruksstöden på Åland.

./. Bilaga 1.
Förslag:
Nämnden tar upp frågan till behandling.
Beslut:
Enligt nämnden är man inom jordbrukarkåren i dag mycket nöjd 
med dagens system med lokala lantbrukskanslier.  Det kommunala 
lantbrukskansliet och den personliga kontakten med kansliets 
personal upplevs som mycket viktig av jordbrukarna. 
Lantbrukssekreterarna står för den lokala förankringen och har 
förutom lokalkännedom även en bred helhetssyn över hela 
stödsystemet, vilket uppskattas av jordbrukarna.  Det 
välfungerande systemet  med service nära för kunden anser 
nämnden bör bevaras. 
Av arbetsgruppens föreslagna modeller understöder därför 
nämnden enhälligt  den oförändrade modellen .
Noteras kan att nämnden  redan i dag har ett utvecklat samarbete 
med de övriga åländska kommunerna.  I december 2008 ingicks 
avtal angående samarbete rörande lantbrukstjänster med Jomala 
kommun.  
Som förslag på effektivisering av jordbruksstödadministrationen 
kunde  bl.a. stödblanketterna utvecklas. Ex. kunde basskiftes-
blanketten göras tredelad och gemensam för myndigheterna dvs i 
likhet med dagens jordbruksskiftesblankett.

………………………….

Protokolljustering: Protokollet framlagt till Utdragets riktighet 
Nämndens signaturer påseende 15.4.2009 bestyrkes

Lena Roos-Clemes 
lantbr.sekr



§ nr Sammanträdesdatum Sida
12-13 8.4.2009 5

________________________________________________________________________________

DELGENERALPLAN FÖR GODBY BY

Lbrn. § 12 Kommunstyrelsen i Finström inbegär lantbruksnämndens 
utlåtande över reviderat förslag till delgeneralplan för Godby by. 
Karta och beskrivning finns till påseende på kommungården. 
Utlåtandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast den 
9.4.2009.
Förslag:
Nämnden tar upp frågan till behandling.
Beslut:
Nämnden har inget att invända mot förslaget.
…………………………

INFORMATIONSÄRENDEN

Lbrn § 13
 Datasäkerhetsplan för lantbruksförvaltningen

Kommunstyrelsen i Finström har den 11.2.2009 fastställt 
datasäkerhetspolicyn för lantbruksförvaltningen i enlighet med 
bilaga kst § 66/09.

 Budgetrapport
Resultat för räkenskapsperioden 1.1 -31.12.2008, Finströms 
kommun.

Resultaträkningen visar att lantbruksnämnden förbrukat 
30.676 euro av årets budgetanslag på 34.040 euro, vilket 
innebär en förbrukningsgrad på 90,12%.

 Kommungranskning
Länsstyrelsen utförde kommungranskning på lantbrukskansliet 
den 3.3.2009 varvid Geta kommun granskades. Allmänna 
bedömningen av övervakningen var: I ordning.

Forts.

Protokolljustering: Protokollet framlagt till Utdragets riktighet 
Nämndens signaturer påseende 15.4.2009 bestyrkes

Lena Roos-Clemes 
lantbr.sekr.
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________________________________________________________________________________

INFORMATIONSÄRENDEN  Forts.

Lbrn § 13
 Kungörelse av lantbruksstöd

Länsstyrelsen som tidigare år ombesörjt annonseringen av 
lantbruksstöd för kommunernas del har beslutat frångå uppdraget.
Enligt länsstyrelsen har kommunerna inte någon skyldighet att 
annonsera om lantbruksstöd. 

 Beslutskuvert till kommunerna
Landsbygdsverket har beslutat att fortsätta understöda 
kommunernas arbete med gratis kuvert även under år 2009. 
Kuverten är avsedda för utskick av stödbeslut och registrerings-
anmälningar.  Varje kommun kommer att tilldelas ett antal kuvert 
som motsvarar fem gånger antalet verksamhetsgårdar. 

 Aktuellt inom lantbruksstöden
Information av lantbrukssekreteraren om aktuellt inom 
lantbruksstöden.

Förslag:
Lantbruksnämnden antecknar informationen till sin kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.

……………………………………

Protokolljustering: Protokollet framlagt till Utdragets riktighet 
Nämndens signaturer påseende 15.4.2009 bestyrkes

Lena Roos-Clemes 
lantbr.sekr
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