SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.9.2016

Tid:
Plats:

Onsdagen den 14 september 2016 kl. 9.30 – 11.00
Lantbrukskansliet i Godby

Närvarande:

Ordinarie:
X Jan Salmén, ordf. Saltvik
X Erja Nordqvist, v.ordf. Finström
X Mats Sjöblom, Geta
X Anette Blomqvist, Sund
_ Håkan Grunér, Vårdö

Nr
2/16

Suppleanter:
_ Billy Linde
_ Sven Löfman
_ Inger Marie Sundblom
_ Annett Pfeifer
X Peter Nordberg §§ 18-24
Föredragande:

Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Övriga närvarande:

Bengt Hagström, kst.repr. Sund

Ärenden:

§§ 15-24

Underskrifter:

Godby den
___________________________
Jan Salmén
Ordförande

Protokolljustering:

__________________________
Lena Roos-Clemes
Sekreterare

Godby den 14.9.2016
____________________________
Erja Nordqvist

___________________________
Mats Sjöblom

Sammanträdet kungjort:

Godby den 7 september 2016

Protokollet framlagt
till påseende.

Lantbrukskansliet i Godby den 16.9.2016

Intygar:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

Utdragets riktighet
bestyrkes:

Godby den 14.9.2016

Underskrift:

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Utfärdat den
6.9.2016

Sida
2

____________________________________________________________________
Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 2/2016 onsdagen den 14 september
2016 kl. 9.30 på lantbrukskansliet i Godby.
Ärenden:
§ 15

Laglighet och beslutförhet

§ 16

Protokolljusterare

§ 17

Föredragningslistan

§ 18

Avgifter 2017

§ 19

Budgetförslag 2017, ekonomiplan 2018-2019

§ 20

Arkivering av lantbruksförvaltningens handlingar

§ 21

Ersättning från Landsbygdsverket för handläggning av jordbruksstöd

§ 22

Skador på jordbruksgrödor orsakade av fåglar

§ 23

Anmälnings- och informationsärenden

§ 24

Besvärsanvisning

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

Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare, enligt uppdrag av Jan Salmén, lantbruksnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den7 september 2016.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid lantbrukskansliet i Godby den 16 september 2016.
Intygar Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt tillpåseende

Utdragets riktighet bestyrks

på lantbrukskansliet i Godby
den 16.9.2016

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
Sammanträdesdatum
Sida
15-18
14.9.2016
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________________________________________________________________________________________________

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Lbrn § 15

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

PROTOKOLLJUSTERARE
Lbrn § 16

Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Erja Nordqvist och Mats Sjöblom utsågs att justera dagens protokoll.
Protokolljustering omgående efter att mötet avslutas.
_________________

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn § 17

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
_________________

AVGIFTER 2017
Lbrn § 18

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

Förslag:
Förslag att ovan nämnda avgifter för år 2017 godkänns enligt bilaga 1.
Beslut:
Förslaget godkändes.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt tillpåseende

Utdragets riktighet bestyrks

på lantbrukskansliet i Godby
den 16.9.2016

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
19-20

Sammanträdesdatum
14.9.2016

Sida
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________________________________________________________________________________

BUDGETFÖRSLAG 2017, EKONOMIPLAN 2018-2019
Lbrn § 19

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2017 års
budgetarbete och ekonomiplanen 2018-2019.
Utgående från tilldelad budgetram har lantbrukssekreteraren gjort förslag till budget
för den gemensamma lantbruksnämnden. Budgetförslaget underskrider ramen med
353 €.

./.

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

ARKIVERING AV LANTBRUKSFÖRVALTNINGENS HANDLINGAR
Lbrn § 20

./.

Under våren 2015 fick de åländska lantbruksförvaltningarna tillgång till elektroniska
arkivet som Landsbygdsverket upprätthåller och ansvarar för beträffande
jordbruksstödhandlingar.
Ansökningshandlingar som förvarats i kommunens pappersarkiv innan den
elektroniska arkiveringen togs i bruk förvaras fortsättningsvis i pappersarkiv liksom
även övriga handlingar. Pappersarkiven som lantbrukskansliet utnyttjar är inrymda i
flera olika av kommunens fastigheter. Med anledning av att det saknas en plan över
denna arkivering, har lantbrukssekreteraren gjort förslag till arkiveringsplan för
lantbrukskansliet.
Bilaga 3.
Förslag:
Förslag att uppgjord arkiveringsplan godkänns.
Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrks

på lantbrukskansliet i Godby
den 16.9 2016

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
21-22

Sammanträdesdatum
14.9.2016
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________________________________________________________________________________
ERSÄTTNING FRÅN LANDSBYGDSVERKET FÖR HANDLÄGGNING AV JORDBRUKSSTÖD
Lbrn § 21

./.

Med hänvisning till statsrådets förordning 417/2016 kommer
Landsbygdsverket att betala ersättning till kommunerna i landskapet Åland
för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstöd
åren 2014-2015.
För samarbetskommunerna uppgår ersättningen till totalt 48.548 €.
Fördelning av ersättningen på respektive samarbetskommun enligt bilaga 4.
Förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________

SKADOR PÅ JORDBRUKSGRÖDOR ORSAKADE AV FÅGLAR
Lbrn § 22

Under de senaste åren har förekomsten av tranor och gäss men även svanar ökat
dramatiskt på de åländska åkrarna. Flockar på över hundra tranor på ett
åkerskifte är ingen ovanlig syn. Skador som dessa stora ansamlingar av fåglar
orsakar på grödan kan bli mycket omfattande och innebära stora ekonomiska
förluster för den drabbade jordbrukaren.
Förslag:
Förslag att nämnden uppmärksammar landskapsregeringen om problemet med det
växande fågelbeståndet och de skador som dessa orsakar åländska jordbruket samt
att landskapsregeringen bör vidta åtgärder för att minimera skadorna.
Beslut:
Förslaget godkändes. Ordföranden och lantbrukssekreteraren fick i uppdrag att
sammanställa en skrivelse som riktas till Ålands landskapsregering.
_______________________

________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt tillpåseende

Utdragets riktighet bestyrks

på lantbrukskansliet i Godby
den 16.9.2016

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

§ nr
23-24

Sammanträdesdatum
14.9.2016

Sida
6

________________________________________________________________________________
ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN
§ 23
 Budgetuppföljning
Uppföljning av budgeten per augusti 2016 visar att den gemensamma
lantbruksnämnden utnyttjat 49 % av 2016 års budgeterade medel.
 Stödansökan 2016 och utbetalningstidtabell.
 Aktuellt inom lantbrukssektorn.
Förslag:
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________________

BESVÄRSANVISNING
Lbrn § 24

Besvärsanvisning bifogas protokollet.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt tillpåseende

Utdragets riktighet bestyrks

på lantbrukskansliet i Godby
den 16.9.2016

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.

