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____________________________________________________________________
Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 2/2015
tisdagen den 22 september 2015 kl. 9.30 på lantbrukskansliet i Godby.
Föredragningslista
§ 9 Laglighet och beslutförhet
§ 10 Protokolljusterare
§ 11 Föredragningslistan
§ 12 Avgifter 2016
§ 13 Budgetförslag 2016, ekonomiplan 2017-2018
§ 14 Kommungranskning
§ 15 Granskning av landsbygdsförvaltningens förvaltnings- och kontrollsystem
§ 16 Fastställande av ekonomiska begränsningar
§ 17 Budgetuppföljning
§ 18 Anmälnings- och informationsärenden
§ 19 Besvärsanvisning
§ 20 Styrdokument
------------------------------------------------

Enligt uppdrag av Jan Salmén, lantbruksnämndens ordförande
Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Lbrn § 9

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet.
Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt med
hänsyn till antalet närvarande beslutfört.
_________________

PROTOKOLLJUSTERARE
Lbrn § 10

Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Inger Marie Sundblom och Erja Nordqvist utsågs att justera dagens protokoll.
_________________

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn § 11

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med tillägg av § 20 Styrdokument.
_________________

AVGIFTER 2016
Lbrn § 12

Avgifter som lantbruksnämnden uppbär är avgift för försäljning av
lantbrukstjänster till Jomala och Hammarlands kommuner och som baserar sig
på ett gällande avtal mellan kommunerna samt avgift för värdering av
hjortdjursskador.
./.

Förslag:
Förslag att ovan nämnda avgifter för år 2016 godkänns enligt bilaga 1.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 28.9.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.
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BUDGETFÖRSLAG 2016, EKONOMIPLAN 2017-2018
Lbrn § 13

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2016 års
budgetarbete och ekonomiplanen 2017-2018.
Utgående från tilldelad budgetram som gäller externa kostnader och intäkter
har lantbrukssekreteraren gjort förslag till budget för den gemensamma
lantbruksnämnden. Förslaget överskrider ramen med 219 €.
Personalkostnaderna som uträknats centralt av ekonomiavdelningen utgör den
enda kostnadsökningen i förslaget. Nämndens övriga externa kostnader har
sänkts.
Noteras bör att fördelningen av kostnaderna mellan samarbetskommunerna
baserar sig i budgetförslaget på preliminära siffror och att fördelningen och
därmed även respektive samarbetskommuns kostnad kan ändra när slutliga
fördelningen fastställs.

./.

Förslag:
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt
bilaga 2.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

KOMMUNGRANSKNING
Lbrn § 14

Statens ämbetsverk på Åland utför årligen kommunövervakning för att
säkerställa att de åländska kommunerna uppfyller de åtaganden som ålagts
dem enligt lagen om förvaltning av landsbygdsnäringar i kommunerna. Enligt
ett centraliserat urval som Landsbygdsverket utför skall minst 25 % av
kommunerna på Åland årligen övervakas, dock så att varje kommun övervakas
minst vart femte år. Vid kommungranskningen kontrolleras administrationen
av stöd vid kommunen, betalningar och till dem hörande förfaranden, återkrav
samt datasäkerhet.
Den 4.3.2015 utförde Statens ämbetsverk på Åland kommungranskning på
lantbrukskansliet i Godby gällande Saltvik och skötseln av lantbruksadministrationen för år 2014. Enligt övervakningsrapporten ( Nr 55 A 12 )
fanns inget att anmärka på.
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 28.9.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.
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GRANSKNING AV LANDSBYGDSFÖRVALTNINGENS FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM
Lbrn § 15

Den 10.6.215 utförde Landsbygdsverkets interna revision granskning i
Finströms kommun och lantbrukskansliet beträffande förvaltningen av EU:s
direkta stöd och uppfyllandet av ackrediteringskriterier samt datasäkerheten.
Slutsatserna av granskningen var överlag positiva. Enligt rapporten finns inget
att anmärka beträffande åtskiljandet av arbetsuppgifter, handläggningen av
stödansökningar, stödbeslut och återkravsbeslut.
Enligt revisionen saknas däremot uppgifter om ekonomisk begränsning hos
personalen. Kommunen uppmanas även att uppdatera sin datasäkerhetsplan.
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom samt förslag att lantbrukssekreteraren tar upp datasäkerhetsfrågorna till diskussion med de övriga
lantbruksförvaltningarna på Åland och även med ämbetsverket på Åland för att
utreda möjligheter till samarbete kring dessa frågor.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

FASTÄLLANDE AV EKONOMISKA BEGRÄNSNINGAR
Lbrn § 16

Landsbygdsverkets interna revisionsenhet uppmanar i sin granskningsrapport
nr 870/23/2015 från granskningen av administrations- och kontrollsystemen
på lantbrukskansliet, Finströms kommun att fastställa ekonomiska gränser för
personalen inom lantbruksförvaltningen.
Enligt kommissionens delegerade förordning nr 907/2014 bilaga I, skall
arbetsuppgifterna för varje anställd som sköter uppgifterna vid kontroll,
föredragning och godkännande av stödutgifter fastställas en skriftlig
arbetsbeskrivning, vilken även innefattar fastställandet av ekonomiska
begränsningar för dennes befogenheter. Alternativen för begränsningen som
gäller per beslut är 50.000, 200.000 eller 500.000 euro.
Förslag:
Nämnden framlägger förslag till kommunstyrelsen i Finström om komplettering
av tjänstebeskrivningen med ekonomisk begränsning på 200.000 € för såväl
lantbrukssekreteraren som lantbrukskanslisten.
Beslut.
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 28.9.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sek.
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BUDGETUPPFÖLJNING
Lbrn § 17

Uppföljning av budgeten per juli 2015 visar att den gemensamma
lantbruksnämnden utnyttjat 55 % av 2015 års budgeterade medel. Inga
oförutsedda kostnader har uppstått efter budgetrapporten och ej heller finns
kännedom om några större kostnader under återstående delen av året.
Nämnden borde därmed hålla sig inom sin budgetram.
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Lbrn § 18
 Stödansökan 2015
 Utlåtande om utarrendering av åkermark
Bilaga 3

./.

 Aktuellt inom lantbrukssektorn.
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 28.9.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sek.
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BESVÄRSANVISNING
Lbrn § 19
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
____________________

STYRDOKUMENT
Lbrn § 20

I anslutning till strukturreformen som är under beredning i Finströms
kommun skall flera av kommunens styrdokument revideras. Kommunstyrelsen
i Finström kommer under hösten att sända förslag till nya styrdokument på
remiss till nämnderna.
Förslag:
Lantbruksnämnden berörs i detta skede inte av strukturreformen och därmed
inte heller av flera av styrdokumenten. Av aktuella styrdokument är det i
huvudsak förvaltningsstadgan som tangerar lantbruksnämndens område.
Förslag att nämnden ger lantbrukssekreteraren fullmakt att avge gemensamma
lantbruksnämndens utlåtande i frågan.
Beslut:
Förslaget godkändes.
____________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 28.9.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sek.

