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25.4.2019
25.4.2019 klo 18.00Keski-Pohjanmaan opisto, Kelviå

KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET OCH UNDERSKRIFTER

Pentti Haimakainen
ordförande

Harri Turkulainen
protokollförare

PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och det konstateras att det motsvarar mötets gång. Sidorna i
protokollet har samtidigt utrustats med våra initialer.
Karleby

26.4.2019
Riitta Rahkola
protokolljusterare

Tapani Myllymäki
protokolljusterare

Protokollet läggs fram till påseende på Mellersta Österbottens förbunds webbplats
29.4.2019

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktiges protokoll

Landskapsstyrelsen 1/2019
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25.4.2019/§

MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 1
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 5 arbetsdagar
före mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt till de
som har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Information om
mötet bör publiceras på Mellersta Österbottens webbplats under
samma tid.
Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats
samt ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 16.4.2019 till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och till kännedom för
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso
16.4.2019.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst
två tredjedelar (24/36) av ledamöterna är närvarande.
Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen
sammankallat och beslutfört.
Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:

Halso
Pärkkä Timo
Hotakainen Petri
Kannus
Orjala Jari
Kaustby
Hanhikoski Juha
Kulpakko Marko
Kinnula
Pelkonen Esko
Urpilainen Leo

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Mellersta Österbottens förbund
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25.4.2019/§ 1

Karleby
Ojala Jyrki
Rahkola Riitta
Paloranta Johanna
Innanen Sari
Cygnel Hanna
Isotalus Tiina
Orjala Sirpa
Hentelä Raimo
Häli Pirkko
Ruotsalainen Reijo
Tastula Seppo
Haimakainen Pentti
Anderson Stefan
Snellman Hans
Wikman Camilla
Kronoby
Lassas Tuula
Myllymäki Tapani
Lestijärvi
Tiala Marja
Savolainen Raili
Perho
Peltokangas Tapio
Jylhä Pauli
Reisjärvi
Vedenpää Antti
Toholampi
Lankinen Minna
Peltokangas Janne
Vetil

Huusko Riitta
Leivo-Rintakorpi Tuija

Övriga närvarande
Mäkelä Antti
Kant Esa
Pihlajamaa Arto
Salo Mauri
Tre (3) landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande.
Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift
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25.4.2019/§ 1

Turkulainen Harri, tf. förvaltningschef, sekreterare
Kaiponen Jyrki, tf. landskapsdirektör
Rekilä Teppo, kontaktchef
Kopsala Susanne, ledningens sekreterare
Tuunila Teija, utvecklingsplanerare
Beslut:
Ordförande konstaterade att 33 landskapsfullmäktigeledamöter
eller ersättare var närvarande. Mötet konstaterades vara lagligt
sammankallat och beslutfört (33/36).
-----
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25.4.2019/§ 2

PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 2
Enligt 121 § i förvaltningsstadgan utses två
fullmäktigemedlemmar till protokolljusterare. Som lagenlig
information antecknas i protokollet bl.a. anvisningar för
rättelseyrkan och besvärshänvisning samt anteckning om
framläggandet av protokollet.
Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas
elektroniskt till registratorskontoret i varje
medlemskommun/kommunstyrelsen till kännedom.
Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått
information om de beslut som nämns i protokollet den dag då
protokollet har publicerats på Mellersta Österbottens förbunds
webbplats.
Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1. utser två protokolljusterare.
Protokollet justeras efter mötet.
2. lägger fram protokollet offentligt 29.4.2019 på samkommunens
webbplats och skickar innan dess protokollet till
medlemskommunerna.
3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. valde enhälligt Riitta Rahkola och Tapani Myllymäki till
protokolljusterare.
2. godkände enhälligt att protokollet justeras 26.4.2019.
3. beslutade enhälligt att lägga fram protokollet offentligt
29.4.2019 på samkommunens webbplats och skickar innan
dess protokollet till medlemskommunerna.
4. beslutade enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan
fungera som rösträknare.
-----

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktiges protokoll

Revisionsnämnden 4/2019
Landskapsfullmäktige 1/2019
3§

Sida
7

9.4.2019 § 25
25.4.2019/§ 3

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2018

Revisionsnämnden 9.4.2019 § 25
Enligt kommunallagen ska revisorerna avge en berättelse med
revisionsresultaten till fullmäktige för varje räkenskapsperiod. I
berättelsen ska det även framgå om bokslutet kan godkännas och
om organets medlemmar och den ledande tjänstemannen för
vederbörande uppgiftsområde (revisionsansvarig) kan beviljas
ansvarsfrihet. Om revisorerna upptäcker att kommunens
administration och ekonomi har skötts i strid mot lagen eller
fullmäktiges beslut, och felet eller den orsakade skadan inte är
obetydliga, bör revisionsberättelsen innehålla en anmärkning om
ärendet till den ansvarige. Anmärkningen kan inte riktas till
fullmäktige.
Revisionsnämnden ska skaffa en utredning av vederbörande
samt ett utlåtande från kommunstyrelsen om anmärkningen i
revisionsberättelsen. Styrelsen beslutar om åtgärder som
revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och de
anmärkningar som finns i den ger orsak till. I samband med att
fullmäktige godkänner bokslutet fattas även beslut om att bevilja
ansvarsfrihet för de ansvariga.
Samkommunens revisionssamfund BDO Audiator Oy har
9.4.2019 avgett en revisionsberättelse för revisionen för 2018.
Förslag:
Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för 2018 för
kännedom.
Beslut:
Revisionsnämnden godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 3
Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar revisionsberättelsen för
kännedom.
Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt revisionsberättelsen
för kännedom.
-----

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Mellersta Österbottens förbund

Protokolljusterarnas initialer

Landskapsfullmäktiges protokoll

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Sida
8

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktiges protokoll

Revisionsnämnden 4/2019
Landskapsfullmäktige 1/2019
4§

Sida
9

9.4.2019 § 26
25.4.2019/§ 4

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2018

Revisionsnämnden 9.4.2019 § 26
Enligt kommunallagen ska revisionsnämnden bereda förvaltningsoch ekonomirevisionsärenden som fullmäktige ska fatta beslut om
samt bedöma om verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som
ställts upp av fullmäktige har uppnåtts.
Utkastet till utvärderingsberättelse har skickats till
revisionsnämndens medlemmar som e-postbilaga.
Förslag:
Revisionsnämnden beslutar att godkänna utvärderingsberättelsen
för år 2018 och att lägga fram den för behandling i
landskapsfullmäktige.
Beslut:
Revisionsnämnden beslutade att godkänna
utvärderingsberättelsen och att lägga fram den för behandling i
landskapsfullmäktige.
Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 4
Revisionsnämndens ordförande Timo Pärkkä presenterar
utvärderingsberättelsen.
Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. antecknade utvärderingsberättelsen för kännedom.
2. beslutade att en utredning om uppföljning av planen för
förbättring av verksamheten begärs av landskapsstyrelsen till
landskapsfullmäktiges möte hösten 2019.
-----
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18.2.2019 § 20
15.2.2019 § 19
9.4.2019 §
25.4.2019/§ 5

BOKSLUT FÖR 2018

Landskapsstyrelsen 18.2.2019 § 20
Enligt 115 § i kommunallagen ska verksamhetsberättelsen
innehålla en utredning om hur de mål som ställts upp av
fullmäktige för verksamheten och ekonomin uppnåtts i kommunen
och i kommunkoncernen.
Verksamhetsberättelsen ska även innehålla information om
sådana väsentliga frågor i anslutning till kommunens och
kommunkoncernens ekonomi som inte framkommer i kommunens
eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller
finansieringsanalys. Sådana frågor är åtminstone en bedömning
av den sannolika kommande utvecklingen och information om
ordnande av intern kontroll och riskhantering samt centrala
slutsatser.
Landskapsfullmäktige godkände 23.11.2017 ekonomi- och
verksamhetsplanen för åren 2018–2020 och de
verksamhetsmässiga målen för 2018 och budgeten för 2018.
Budgeten är bindande på följande nivåer; lagstadgad verksamhet,
förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.
Vid sitt möte 8.11.2018 godkände landskapsfullmäktige en
tilläggsbudget för förbundet. Tilläggsbudgeten omfattade även en
budget för landskapsreformen 2018.
Budgetplan för 2018 (inkl. landskapsreformen):
Verksamhetsintäkter 3 145 172 euro
Verksamhetskostnader 3 145 172 euro
I budgeten fördelades verksamhetsintäkterna enligt följande:
Kommunernas medlemsavgifter 1 535 650 euro
Understöd och bidrag 1 410 430 euro
Övriga verksamhetsintäkter, 199 091 euro
Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
Förbundets lagstadgade verksamhet 1 241 400 euro
Förbundets övriga utvecklingsverksamhet 398 250 euro
Projekt 117 940 euro
Budgetens underskott/överskott 0 euro.
Verksamhetsanslag 1 813 101 euro
Personalkostnader 1 332 070 euro
Protokolljusterarnas initialer
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18.2.2019/§ 20

NYCKELTAL I BOKSLUTET 2018 (inkl. landskapsref.)
Verksamhetsintäkter 2 817 477 euro varav
- kommunandelar för eg. verksamhet 1 535 650 euro / 54 %
- understöd och bidrag 1 172 926 euro / 42 %
- övriga intäkter 108 900 euro / 4 %
Verksamhetskostnader 2 664 990 euro
Finansieringsintäkter och -utgifter -1 079 euro
Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
Lagstadgad verksamhet 1 106 404 € / 42 %
Övrig utvecklingsverksamhet 345 852 € / 13 %
Projekt 164 116 € / 7 %
Landskapsreformen 1 013 212 € / 38 %
Verksamhetsanslagens utfall 1 466 952 euro
Personalkostnadernas utfall 1 198 038 euro
Resultatet för Mellersta Österbottens förbunds räkenskapsperiod
är 151 407,23 euro.
I balansräkningen har samkommunen ett överskott på
sammanlagt 102 657,63 euro från tidigare år. Grundkapitalet var
439 820,23 euro 31.12.2018.
Intäkterna och utgifterna anges delområdesvis i budgeten.
I bokföringen sköts tillgångar från EU:s strukturfonder och statliga
tillgångar på balanskonton. Kommunernas betalningsandelar
uppbars fyra gånger under året. Betalningsandelarna enligt
tilläggsbudgeten uppbars i en rat i december.
Mer information fås av tf. landskapsdirektören Jyrki Kaiponen och
tf. förvaltningschefen Harri Turkulainen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. föreslår för landskapsfullmäktige att överskridandet av
anslagen i budgeten för 2018 godkänns
- lagstadgad verksamhet, överskridande av intäkter 5 013 euro
- projekt, överskridande av intäkter 24 624 euro
2. föreslår att resultatet/överskottet för räkenskapsperioden 2018,
151 407,23 euro, överförs till underskotts-/överskottskontot för
tidigare år
Protokolljusterarnas initialer
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3. godkänner och undertecknar bokslutet för 2018,
4. överlåter det för revisorns kontroll och
Landskapsstyrelsen 2/2019

18.2.2019/§ 20

5. lägger fram bokslutet för behandling i landskapsfullmäktige
efter revisionsnämndens beredning.
6. ger Mellersta Österbottens förbunds kansli rätt att vid behov
göra stilistiska korrigeringar i balansboken.
Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
Raimo Hentelä lämnade mötet efter behandlingen av ärendet kl.
11.39.
----Revisionsnämnden 15.3.2019 § 19
Bokslutet för Mellersta Österbottens förbund 2018 presenteras av
tf. Harri Turkulainen på mötet.
Bokslutshandling som bilaga.
Förslag:
Revisionsnämnden antecknar presentationen av bokslutet för
2018 för kännedom.
Beslut:
Revisionsnämnden antecknade presentationen av bokslutet för
2018 och personalrapporten för kännedom.
Revisionsnämnden 9.4.2019 § 27
Förslag:
Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att bokslutet för 2018
fastställs och att ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2018
beviljas till de ansvariga.
Beslut:
Revisionsnämnden godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 5
Landskapsfullmäktiges behandling grundar sig på
landskapsstyrelsens beslut § 20 18.2.2019 samt på
revisionsnämndens beslut § 27 9.4.2019.
Landskapsstyrelsens förslag:
Protokolljusterarnas initialer
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Landskapsfullmäktige
1. behandlar verksamhetsberättelsen och bokslutet,
2. godkänner överskridandet av anslagen i budgeten för 2018
Landskapsfullmäktige 1/2019

25.4.2019/§ 20

- lagstadgad verksamhet, överskridande av intäkter 5 013
euro
- projekt, överskridande av intäkter 24 624 euro
3. beslutar att resultatet/överskottet för räkenskapsperioden
2018, 151 407,23 euro, överförs till underskotts-/överskottskontot
för tidigare år.
Revisionsnämndens förslag:
Revisionsnämnden fastställer bokslutet för 2018 och beviljar
ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2018 till de ansvariga.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände enhälligt Raimo Henteläs förslag om ändringen om
försörjningskvoten i stycke 3 på sidan 9.
2. godkände enhälligt överskridningen av anslaget.
3. beslutade enhälligt att överskottet på 151 407,23 euro bokförs
på tidigare års över-/underskottskonto.
4. fastställde bokslutet för 2018 samt
5. beviljade de ansvariga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden
2018.
-----
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15.4.2019/§ 47
25.4.2019/ 6

PERSONALRAPPORT FÖR 2018

Landskapsstyrelsen 15.4.2019 § 47
Nyckeltalen för personalrapporten för 2018 ger en helhetsbild av
personalresurserna vid Mellersta Österbottens förbund. Utgående
från nyckeltalen är det möjligt att utvärdera och rikta
utvecklingsåtgärder till olika prioritetsområden i personalstrategin
på olika nivåer av organisationen.
I slutet av 2018 var antalet tjänsteförhållanden vid Mellersta
Österbottens förbund 17 stycken, vilket var en person fler än i
slutet av 2017. Antalet fasta tjänsteförhållanden var 15 (82 %) och
antalet tidsbundna tjänsteförhållanden 3 (18 %). Av förbundets
personal var 13 kvinnor och 4 män. Under 2018 övergick ingen
person i pension.
Under 2018 användes cirka 3 500 euro för utbildningskostnader
för att utveckla personalens kunnande (utbildningskostnaderna
innehåller inga lönekostnader). Av Mellersta Österbottens
förbunds totala personalkostnader användes 0,4 % för
utvecklandet av kunnandet.
Under 2018 var antalet sjukfrånvaron 437 arbetsdagar. Under
2018 inträffade inga arbetsolyckor. Under 2018 var de utbetalda
lönerna och arvoderna sammanlagt 927 661 euro. Satsningar på
välmående i arbetet gjordes både som direkta och indirekta
kostnader. Som indirekta kostnader för personalförmåner
användes 5 722 euro. De indirekta kostnaderna är svåra att
uppskatta.
Personalrapporten har i tillämpliga delar utarbetats enligt
Kommunarbetsgivarnas personalrapportsrekommendationer
(2004). Som uppgiftskälla användes statistik från Keva och delvis
även andra källor. Personalrapporten har behandlats vid
personalens kontorsmöte 19.3.2019 vid Mellersta Österbottens
förbund, i enlighet med samarbetslagen. Personalrapporten finns
som separat bilaga.
Mer information fås av tf. förvaltningschef Harri Turkulainen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner personalrapporten för 2018 och
vidarebefordrar den till kännedom för landskapsfullmäktige,
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25.4.2019/§ 6

Beslut
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
----Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 6
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar personalrapporten till kännedom.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände landskapsstyrelsens förslag
enhälligt.
-----
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15.4.2019 § 46
25.4.2019/§ 7

DELÅRSRAPPORT FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1–3/2019

Landskapsstyrelsen 15.4.2019 § 46
Mellersta Österbottens förbunds mål har definierats i
verksamhetsplanen för 2019 och i dispositionsplanen för
budgeten för 2019.
Vid sitt möte 19.3.2018 § 16 har landskapsstyrelsen godkänt
anvisningarna för rapporteringen av verksamheten och ekonomin.
I denna delårsrapport för det första kvartalet granskas hur de mål
som ställts upp i budgeten 2019 har uppnåtts samt läget med
ekonomin.
Förbundets budgetutfall skickas till landskapsstyrelsens
medlemmar, fullmäktiges ordförande och vice ordföranden,
revisionsnämnden och revisorn varje månad.
Delårsrapporten för verksamheten och ekonomin 1–3/2019 finns
som separat bilaga.
Mer information fås av tf. landskapsdirektören Jyrki Kaiponen och
tf. förvaltningschefen Harri Turkulainen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar delårsrapporten för verksamheten och ekonomin
för kännedom,
2. föreslår att landskapsfullmäktige antecknar delårsrapporten
för verksamheten och ekonomin för kännedom.
Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
----Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 7
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar delårsrapporten för
verksamheten och ekonomin 1–3/2019 för kännedom.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände landskapsstyrelsens förslag
enhälligt.
----Protokolljusterarnas initialer
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18.3.2019 § 33
25.4.2019/§ 8

VAL AV LANDSKAPSSTYRELSENS MEDLEMMAR FÖR ÅREN 2019–2021

Landskapsstyrelsen 18.3.2019 § 33
Till landskapsstyrelsen utses enligt 16 § i grundavtalet 11
medlemmar samt personliga ersättare till var och en av dessa.
I samband med valet av styrelsen eftersträvas utöver vad som
fastställs i kommunallagen att den regionala representativiteten
och olikheterna mellan medlemskommunerna ska beaktas.
En kommun som är delmedlem i samkommunen har rätt att delta i
beslutsfattandet endast för den del av verksamheten som
medlemsskapet berör.
Enligt 16 § 6 mom. i grundavtalet har landskapsstyrelsens
medlemmar en mandatperiod på två år. Detta innebär att
mandatperioden för den nya landskapsstyrelsen som utses våren
2019 pågår fram till 2021, tills den landskapsfullmäktige som
utsetts efter kommunalvalet 2021 utser en ny landskapsstyrelse.
Då landskapsstyrelsen väljs ska även lagen om jämställdhet
mellan kvinnor och män beaktas. Enligt denna lag ska varje
kommunalt organ, med undantag av kommunfullmäktige, bestå av
både kvinnor och män, minst 40 procent vardera, om inte
särskilda skäl talar för något annat.
Landskapsstyrelsen övervakar samkommunens intressen,
representerar samkommunen och ingår avtal på samkommunens
vägnar.
Mer information fås av tf. förvaltningschef Harri Turkulainen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1) utser medlemmar till landskapsstyrelsen samt personliga
ersättare till dessa för åren 2019–2021, och
2) utser en ordförande och en vice ordförande bland de personer
som valts till landskapsstyrelsen.
Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå att landskapsfullmäktige
1) utser medlemmar till landskapsstyrelsen samt personliga
ersättare till dessa för åren 2019–2021, och
2) utser en ordförande och en vice ordförande bland de personer
som valts till landskapsstyrelsen.
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----Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 8
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige
1. utser medlemmar till landskapsstyrelsen samt personliga
ersättare till dessa för åren 2019–2021, och
2. utser en ordförande och en vice ordförande bland de personer
som valts till landskapsstyrelsen.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg följande medlemmar till landskapsstyrelsen samt
personliga ersättare till dessa för åren 2019–2021:
Medlem

Ersättare

Pärkkä Timo, Halso C
Paloranta Johanna, C
Karleby
Haapalehto Raimo, C
Vetil
Lankinen Minna,
C
Toholampi
Tuikka Jukka-Pekka, C
Lestijärvi
Harju Ulla-Riitta,
sdp
Toholampi
Kant Esa, Karleby sdp
Timonen Marlén,
sfp
Karleby
Nurmi-Lehto Anna saml
Karleby
Salo Mauri, Karleby kd
Pihlajamaa Arto,
sf
Vetil

Ojala Kauko, Karleby
Törmä Anja, Kannus
Puumala Katri, Kaustby
Hietaniemi Antti, Perho
Pelkonen Esko, Kinnula
Mustasaari Erkki, Karleby
Timonen Annika, Kaustby
Kouvo Kajsa, Karleby
Typpö Sakari, Karleby
Fiskaali Heimo, Karleby
Lindskog Tina, Kaustby

2. utsåg Timo Pärkkä till ordförande och Esa Kant till vice
ordförande för landskapsstyrelsen.
-----
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18.3.2019 § 34
25.4.2019/§ 9

PUBLICERING AV SAMKOMMUNENS TILLKÄNNAGIVANDEN 2019–2021

Landskapsstyrelsen 18.3.2019 § 34
Enligt 108 § i kommunallagen publiceras tillkännagivanden i det
allmänna datanätet, om inte bestämmelser som berör
hemlighållande föreskriver annat samt vid behov på annat sätt
som kommunen beslutat.
Tillkännagivandena ska finnas tillgängliga i det allmänna
datanätet i 14 dygn, om inte ärendets art föreskriver annat.
Personuppgifter som ingår i tillkännagivandena ska avlägsnas ur
datanätet efter ovan nämnda tid.
Ett allmänt vedertaget sätt att publicera kommunala
tillkännagivanden är även att publicera dem i dagstidningar.
Enligt 64 § i kommunallagen gäller bestämmelser för kommuner i
tillämpliga delar även samkommuner.
Mer information fås av tf. förvaltningschef Harri Turkulainen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden utöver
anslagstavlan och förbundets webbplats även ska publiceras i
tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och
Kalajokilaakso.
2. landskapsstyrelsen vid eventuella annonser om lediga tjänster
får välja de tidningar som anses vara ändamålsenliga.
Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden utöver
anslagstavlan och förbundets webbplats även ska publiceras i
tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och
Kalajokilaakso.
2. landskapsstyrelsen vid eventuella annonser om lediga tjänster
får välja de tidningar som anses vara ändamålsenliga.
----Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 9
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige beslutar att
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1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden utöver
anslagstavlan och förbundets webbplats även ska publiceras i
tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och
Kalajokilaakso.
2. landskapsstyrelsen vid eventuella annonser om lediga tjänster
får välja de tidningar som anses vara ändamålsenliga.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände landskapsstyrelsens förslag
enhälligt.
-----
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18.3.2019 § 35
25.4.2019/§ 10

FULLMÄKTIGEMOTIONER

Landskapsstyrelsen 18.3.2019 § 35
Enligt 12 kap. 93 § 3 mom. i Mellersta Österbottens
förvaltningsstadga ska landskapsstyrelsen vid
landskapsfullmäktiges första möte varje år för
landskapsfullmäktige presentera en förteckning över
fullmäktigeledamöternas motioner som skickats till styrelsen och
som inte behandlats slutligt av landskapsfullmäktige fram till slutet
av föregående år. Samtidigt ska det meddelas vilka åtgärder
dessa motioner har lett till. Landskapsfullmäktige kan konstatera
vilka motioner som behandlats färdigt.
Under 2018 har landskapsfullmäktige inte lämnat in några
fullmäktigemotioner.
Mer information fås av tf. förvaltningschef Harri Turkulainen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen framför till kännedom för
landskapsfullmäktige att inga fullmäktigemotioner lämnats in
under 2018.
Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutade att framföra till kännedom för
landskapsfullmäktige att inga fullmäktigemotioner lämnats in
under 2018.
----Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 10
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar för kännedom att inga
fullmäktigemotioner lämnats in under 2018.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände landskapsstyrelsens förslag
enhälligt.
-----
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15.4.2019 § 40
25.4.2019/§ 11

LANDSKAPS- OCH SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN I
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

Landskapsstyrelsen 15.4.2019 § 40
Statsminister Juha Sipiläs regering lämnade in sin
avskedsansökan till Republikens president Sauli Niinistö
8.3.2019. Ansökan godkändes av presidenten. På grund av
regeringens avskedsansökan finns det inga förutsättningar för att
fortsätta beredningen av landskaps-, social- och
hälsovårdsreformen. Arbetet riktas nu till att avsluta beredningen,
dokumentera det utförda arbetet och till en kontrollerad
nedmontering av reformen.
De organisationer som deltagit i beredningen (landskapen,
ministerierna, servicecentren, Luova) har fått noggrannare
anvisningar från ministerierna. Finansministeriet har 20.3.2019
gett anvisningar om hur berednings- och ICT-beredningsbidragen
som beviljats för att grunda landskapen ska användas.
Finansministeriet har gett dessa anvisningar i egenskap av
statsunderstödsmyndighet i enlighet med bestämmelserna i
statsunderstödslagen (688/2001) och med beaktande av
förvaltningslagens skyldighet att förverkliga rättsprincipen om
förtroendeskydd. I anvisningarna fastställs vad det beviljade
statsunderstödet kan användas till under nedmonteringen. Efter
8.3.2019 kan godkända kostnader för användningen av
statsunderstödet vara bl.a. följande:
-

skötande av lagstadgade arbetsgivarförpliktelser
kostnader som uppstår genom förbindelser fram till att
uppsägning eller upplösning sker
rapportering av användningen av statsunderstödet
arkivering av dokument på det sätt som förutsätts av
arkivlagen
sammanställning i anslutning till en korrekt avslutning som
beskriver det beredningsarbete som utförts under
förberedelserna

I Mellersta Österbotten har nedmonteringsåtgärderna påbörjats
enligt anvisningarna. Största delen av beredningspersonalen har
ett tjänsteförhållande till medaktörer (bl.a. kommuner,
samkommunen Soite, statliga myndigheter). Enligt de
samarbetsavtal som ingåtts om beredningsarbetet i anslutning till
landskaps-, social- och hälsovårdsreformen ersätts löne- och
resekostnaderna så att den egenfinansieringsandel (0–10 %) för
understödet i fråga uppfylls.
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Under punkt 8 i samverkansavtalet mellan medaktörerna och
Mellersta Österbottens förbund avtalas att äganderätten för den
egendom som anskaffats under beredningsskedet kvarstår hos
den part som skaffat egendomen. Om landskapet Mellersta
Österbottens landskap skulle ha bildats, hade den införskaffade
egendomen övergått till det landskap som grundas.
Landskapsstyrelsen 4/2019

15.4.2019/§ 40

Hyresavtalet för förändringsorganisationens utrymmen samt
andra anslutande avtal har sagts upp och de går ut 30.4.2019.
Hyresavtalet går ut 30.6.2019. Förändringsdirektörens
tjänsteförordnade är i kraft fram till 30.4.2019.
Ledningsgruppen och ordförandena för beredningen av
landskapsreformen sammanträder 12.4.2019. På riksomfattande
nivå sammanträder förändringsdirektörerna för sista gången
10.4.2019.
Rapporten över användningen av berednings- och ictberedningsunderstödet ska levereras till finansministeriet senast
29.2.2020.
Mer information fås av tf. förändringsdirektören Eija-Liisa Heikkilä
och tf. landskapsdirektören Jyrki Kaiponen.
Tf. förändringsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar situationen med beredningen och
nedmonteringen av landskaps-, social- och
hälsovårdsreformen vid Mellersta Österbottens förbund för
kännedom.
2. konstaterar att landskaps-, social- och hälsovårdsreformen
nedmonteras kontrollerat och utan dröjsmål vid Mellersta
Österbottens förbund.
3. konstaterar att landskapsreformen för Mellersta
Österbotten har avslutats då ovan nämnda åtgärder har
genomförts för Mellersta Österbottens del.
4. föreslår att landskapsfullmäktige antecknar situationen
med landskaps-, social- och hälsovårdsreformen i
Mellersta Österbotten för kännedom.
Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
----Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 11
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Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar situationen med landskaps- och
social- och hälsovårdsreformen i Mellersta Österbotten för
kännedom.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände landskapsstyrelsens förslag
enhälligt.
-----
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15.4.2019/§ 51
25.4.2019/§ 12

12 §
UTREDNING OM SITUATIONEN ANGÅENDE VERKSAMHETEN SOM
FÖRMEDLANDE ORGAN
Landskapsstyrelsen 15.4.2019 § 51
Landskapsfullmäktige beslutade vid sitt möte 26.4.2018 § 5 att
landskapsstyrelsen vid höstens möte 2018 ska framföra en
utredning om situationen angående verksamheten som
förmedlande organ.
Vid sitt möte 26.4.2018 § 5 beviljade landskapsfullmäktige inte
ansvarsfrihet till den landskapsstyrelse som verkade fram till
24.8.2017 och den dåvarande landskapsdirektören eftersom
förhandlingarna mellan förvaltningsmyndigheten (TEM) och
Mellersta Österbottens förbund angående Mellersta Österbottens
förbunds förutsättningar att verka som förmedlande organ
fortfarande var oavslutade. Förhandlingarna pågick fortfarande då
landskapsfullmäktiges möte ordnades 8.11.2018.
Två (2) projektaktörer lämnade in ett krav på rättelse om
återkravet på projekttillgångar som beviljats till Mellersta
Österbottens förbund 2017. Kraven på rättelse ledde inte till
ändring av beslutet om återkrav. Sommaren 2018 ansökte två (2)
projektparter om ändring i besluten om kraven på rättelse från
Vasa förvaltningsdomstol. Mellersta Österbottens förbund har i
september 2018 framfört svaromål på de besvär som
projektaktörerna inlämnat till Vasa förvaltninsdomstol.
Behandlingen av besväret pågår fortfarande vid Vasa
förvaltningsdomstol.
Förvaltningsmyndigheten (TEM) beslutade 4.12.2018 att avsluta
förhandlingarna och återställa Mellersta Österbottens förbunds
befogenheter att bevilja strukturfondstillgångar. Enligt TEM:s
respons hade Mellersta Österbottens förbund efter responsen
från TEM 4.7.2018 arbetat målmedvetet för att återfå
befogenheterna att bevilja strukturfondstillgångar till Mellersta
Österbotten. Återställandet av befogenheterna garanterar att det
positiva utvecklingsarbetet i landskapet kan fortsätta.
Direkt efter att befogenheterna återställts påbörjade Mellersta
Österbottens förbund ansökningen för befogenheterna 2018
genom ett informationsmöte till projektaktörerna som ordnades
17.12.2018 kl. 12.00. Ansökningstiden gick ut i slutet av februari.
Under ansökningstiden inlämnades sammanlagt 20 ansökningar
till Mellersta Österbottens förbund. Den totala summan för den
ansökta finansieringen var 8,271 miljoner euro. Granskningen av
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ansökningarna och hörande av de sökande pågår som bäst.
Målet är att finansieringsbesluten för projekten ska fattas innan
sommarperioden börjar.
Landskapsstyrelsen 4/2019
Landskapsfullmäktige 1/2019

15.4.2019/§ 51
25.4.2019/§ 12

Finansministeriets inspektionsenhet utförde en systemgranskning
enligt årsplanen av strukturfondsförvaltningen vid förbundet 28.2
–1.3.2019. Granskningen utfördes i positiv anda.
Finansministeriet avger en rapport om granskningens resultat
uppskattningsvis före sommaren 2019.
Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utredningen för kännedom
2. beslutar att överlåta utredningen om frågan vidare till
landskapsfullmäktige.
Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
----Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 12
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar landskapsstyrelsens utredning
om situationen angående verksamheten som förmedlande organ
för kännedom.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände landskapsstyrelsens förslag
enhälligt.
-----
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25.4.2019/§ 13

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR REVISIONSNÄMNDEN

Landskapsfullmäktige 25.4.2019 § 13
Revisionsnämndens ordförande Timo Pärkkä har tidigare under
detta möte valts till ordförande för landskapsstyrelsen för åren
2019–2021. Samma person kan inte vara både ordförande för
revisionsnämnden och ordförande för landskapsstyrelsen. Timo
Pärkkä har framfört en ansökan om att avgå från uppgiften som
revisionsnämndens ordförande.
Enligt 95 § i kommunallagen kan fullmäktige om ett ärende är
brådskande besluta att ta upp det till behandling trots att det inte
har nämnts i kallelsen till sammanträdet. Om ärendet inte har
beretts, ska beslutet om att ta upp det till behandling vara
enhälligt.
Förslag från landskapsfullmäktiges ordförande:
Landskapsfullmäktiga tar upp ärendet för behandling som
brådskande.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget från
landskapsfullmäktiges ordförande enhälligt.
Förslag från landskapsfullmäktiges ordförande:
Landskapsfullmäktige
1. beviljar Timo Pärkkä avgång från uppgiften som
revisionsnämndens ordförande.
2. utser en ny ordförande för revisionsnämnden.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. beviljade enhälligt Timo Pärkkä avgång från uppgiften som
revisionsnämndens ordförande
2. och valde Tuija Leivo-Rintakorpi till ny ordförande för
revisionsnämnden.
-----
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25.4.2019

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE, BESVÄRSANVISNING OCH BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Omprövning får enligt 136 § i kommunallagen inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga
om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Besvär får inte anföras i fråga om beslut för vilka man enligt 134 § i kommunallagen kan göra en
skriftlig rättelseyrkan.
Enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen kan ett besvär inte anföras om inte ärendet avser en åtgärd
varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan prövning.
Även annan lagstiftning kan innehålla förbud som gäller omprövning (t.ex. ett besvär får med stöd
av kommunallagen inte anföras gällande ett ärende som gäller marknadsdomstolens jurisdiktion
om beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling; enligt tjänste- och
arbetsvillkorslagstiftningen kan besvär inte anföras över ett beslut där förhandlingsförfarande står
som alternativ).
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
Ändring i besluten kan ansökas genom skriftligt besvär.
Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Besvär som berör landskapsplanen:
Miljöministeriet, Kaserngatan 25, PB 35, 00023 Statsrådet
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Kommunalbesvär: Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar __.__.____/2019 från och med den
tidpunkt då beslutet har tillkännagivits på Mellersta Österbottens förbunds anslagstavla, Strandgatan
14, Karleby.
Förvaltningsbesvär: Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar från den tidpunkt då beslutet
tillkännagivits. Tillkännagivandet anses ha kommit fram 7 dagar efter att det skickats.
Besvärsskrift
Besvärsskriften bör innehålla:
- besvärandens namn, yrke, hemkommun och postadress
- beslut man söker ändring i
- till vilka delar av beslutet man söker ändring samt vilka ändringar som yrkas
- motiveringar till rättelseyrkandet.
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Besvärsskriften bör undertecknas av besvärande eller den som författat skriften. Om besvärsskriften
har undertecknats endast av den som författat skriften bör även dennas yrke, hemkommun och
postadress uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut man söker ändring i, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia, samt ett intyg över tidpunkten när besvärstiden börjat.
Sändning av besvärsdokument
Besvärsdokumenten bör sändas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut.
Besvärsdokumenten kan på eget ansvar skickas per post eller med bud. Besvärsdokumenten bör
lämnas till posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut.
Mer information
Besvärande uppbärs på en rättegångs- och -ansökningsavgift i enlighet med lagen om
domstolsavgifter.
Om upphandlingen har skett på ett sätt som strider mot lagstiftning eller bestämmelser som berör
offentlig upphandling eller mot Europeiska gemenskapernas lagstiftning eller mot WTO-avtalet om
offentlig upphandling kan den som berörs av ärendet eller en annan part som nämns i 9a § i lagen
om offentlig upphandling ansöka om behandling av ärendet hos marknadsdomstolen. Noggrannare
information om marknadsdomstolen:
Marknadsdomstolen, Banbyggarvägen 5, 00520
Helsingfors fax 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
OBS! Lagen om offentlig upphandling tillämpas inte i fråga om beslut som underskrider det
nationella tröskelvärdet på 30 000 €.
En detaljerad anvisning om rättelseyrkande/besvärsanvisning bifogas protokollutdraget.

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

