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KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET SAMT UNDERSKRIFTER

Janne Jukkola
ordförande

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
sekreterare

PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och konstaterats att det motsvarar mötets gång. Protokollets sidor har
samtidigt försetts med våra initialer.
Karleby 24.11.2016
Erkki Mustasaari
protokolljusterare

Aimo Maijala
protokolljusterare

PROTOKOLLET HAR VARIT OFFENTLIGT
FRAMLAGT På anslagstavlan vid Mellersta Österbottens
förbund 29.11.2016
Karleby

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
förvaltningschef
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24.11.2016/§ 10

10 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 10
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 4 arbetsdagar före
mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt dem som har
närvaro- och yttranderätt vid mötet samt till kännedom för
medlemskommunernas kommunstyrelser. Inom samma tid bör mötet
kungöras officiellt på anslagstavlan för offentliga kungörelser.
Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats samt
ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 18.11.2016 per post till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter, landskapsstyrelsens
ledamöter och till kännedom för medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso 18.11.2016.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två
tredjedelar (38/25) av ledamöterna är närvarande.
Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen sammankallat
och beslutfört.
Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:
Medlemskommun

Halso
Hotakainen Maarit
Kannus
Juusela-Pekkarinen Sirkka
Orjala Jari
Kaustby
Viiperi Juho
Kinnula
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24.11.2016/§ 10

Karleby
Jukkola Janne
Kauppi Sanna-Maija
Kellosalo Anne
Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Paloranta Johanna
Puolimatka Pekka
Rasmus Jarmo
Salo Mauri
Snellman Hans
Taarna Terho
Tastula Seppo
Kouvo Kajsa
Pikkarainen-Haapasaari Jaana
Kronoby
Filppula Seppo
Wistbacka Inger
Lestijärvi
Tiala Marja
Savolainen Raili
Perho
Kellokoski Matti
Reisjärvi
Kinnunen Helena
Sievi
Toholampi
Vetil
Aho-Kivioja Sanni
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Övriga närvarande
Landskapsstyrelsen
Ojala Kauko
Kant Esa
Haapalehto Raimo
Kentala Anneli
Kouvo Kajsa
Pihlajamaa Arto

ordförande
vice ordförande

Ylikarjula Jukka, landskapsdirektör
Lyyski Kaj, utvecklingsdirektör
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, förvaltningschef
Rekilä Teppo, planeringschef
Räisänen Janna, regionplanerare
Levaniemi Marjo, utbetalningsgranskare
Noronen Marko, praktikant

13 landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande
Beslut:
Ordförande konstaterade att 25 ledamöter var närvarande.
Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört (38/25).
---
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Landskapsfullmäktige 3/2016 24.11.2016/§ 11
11 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL
Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 11
Enligt 92 § i förvaltningsnormen skall fullmäktiges protokoll
justeras av två fullmäktigeledamöter som valts till uppgiften vid
varje tillfälle.
Enligt 15 § i förvaltningsnormen antecknas i protokollet bl.a.
anvisningar för rättelseyrkan och besvärshänvisning samt anteckning om
framläggandet av protokollet.
Enligt 85 § i kommunallagen bör en kopia av protokollet skickas ut till
kommunstyrelserna i varje medlemskommun innan protokollet
framläggs. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått
kännedom om de beslut som nämns i protokollet den dag som
protokollet framläggs.
Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1) utser två protokolljusterare.
Protokolljusteringen sker 28.11.2016 vid samkommunens kansli.
2) framlägger protokollet till påseende på anslagstavlan vid
samkommunens kansli 29.11.2016 och skickar innan dess en kopia av
protokollet till medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
Beslut:
Fullmäktige
1. valde Erkki Mustasaari och Aimo Maijala till protokolljusterare,
2. godkände enhälligt att protokollet justeras vid samkommunens kansli
28.11.2016.
3. beslöt enhälligt att protokollet framläggs till påseende 29.11.2019 på
anslagstavlan vid samkommunens kansli samt att kopior av
protokollet skickas till medlemskommunerna före framläggandet och
4. beslöt enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
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12 §
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LANDSKAPSFULLMÄKTIGES PRESENTATIONSÄRENDEN

Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 12
Läget med landskapsreformen, landskapsdirektör Jukka Ylikarjula
Beredning av det nya landskapsprogrammet 2018–2021 och utvärdering
av det nuvarande landskapsprogrammet 2014–2017, utvecklingsdirektör
Kaj Lyyski
Landskapsfullmäktigeordförandes förslag:
Presentationerna antecknas till kännedom.
Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade presentationerna till kännedom.
---
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8.11.2016/ § 24
24.11.2016/§ 13

13 §

22

ANSKAFFNING AV REVISIONSTJÄNSTER FÖR ÅREN 2017 OCH 2018
Den reviderade kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015. Enligt 121 § i
lagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen
av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om.
Enligt 122 § i kommunallagen väljer landskapsfullmäktige en
revisionssammanslutning för granskning av ekonomin och
förvaltningen. Sammanslutningen bör förordna en OFR-revisor till
ansvarig revisor. Revisorn utför sitt uppdrag på tjänsteansvar. Enligt
lagen kan revisionssammanslutningen väljas för högst sex
räkenskapsperioder i sänder.
Mellersta Österbottens förbunds revisionstjänster har konkurrensutsatts
för fullmäktigeperioden 2013–2016. Till revisionssamfund valdes BDO
Audiator Oy.

Förslag:
Revisionsnämnden föreslår att landskapsfullmäktige för Mellersta
Österbottens förbund beslutar att revisionstjänsterna för åren 2017 och
2018 skaffas från BDO Audiator Oy.
I 15 § i lagen om offentlig upphandling bestäms det nationella
tröskelvärdet. Lagen tillämpas inte om upphandlingen uppskattas vara
mindre än 30 000 euro. Priset på revisionstjänsterna förblir under det
nationella tröskelvärdet.
Beslut:
Revisionsnämnden beslutade att föreslå för landskapsfullmäktige
för Mellersta Österbottens förbund att revisionstjänsterna för åren
2017 och 2018 skaffas från BDO Audiator Oy.
Revisor Asko Vanhatupa JHTT lämnade mötet under behandlingen
av och beslutfattandet om detta ärende.
Ordförande verkade som protokollförare under behandlingen av detta
ärende.
Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 13
Revisionsnämndens förslag:
Revisionsnämnden föreslår för landskapsfullmäktige för Mellersta
Österbottens förbund att revisionstjänsterna för åren 2017 och
2018 skaffas från BDO Audiator Oy.
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Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 11/2016
Landskapsfullmäktige 3/2016
14 §

31.10.2016/§ 93
24.11.2016/§ 14

FÖRSÄLJNING AV KIINTEISTÖ OY KOKKOLAN SÄÄSTÖTORNIS
AKTIER

Landskapsstyrelsen 31.10.2016 § 93
Mellersta Österbottens förbunds kansli finns på adressen Strandgatan 14
och förbundet äger 100 % av aktierna i Kiinteistö Oy Kokkolan
Säästötorni. I landskapsförbundets balansräkning anges att värdet på
aktierna är 466 071,63 euro och att köpet av aktierna 1994 har
finansierats med medlemskommunernas grundkapital. Under flera års tid
har man diskuteras en eventuell försäljning av aktierna och att förbundet
ska hyra utrymmena eller överväga andra utrymmesalternativ. I
anslutning till landskapsreformen och den senaste tidens
kommunförhandlingar har man ansett att det är motiverat att sälja
aktiestocken. Det nuvarande landskapsförbundets verksamhet läggs ner
31.12.2018, vilket innebär att utrymmesalternativ för det nya förbundet
ska diskuteras i vilket fall som helst.
Kiinteistö Oy Säästötornis styrelse har 14.10.2016 fattat beslut om att
värdera fastigheten. Förutom att man skriver fastighetsbeskrivningar
fastställs även ett saluvärde för aktiernas försäljningsuppdrag. Det
eftersträvade priset på försäljningsuppdraget framkommer i
uppskattningen, men priset torde vara mångfaldigt jämfört med
aktiestockens värde. Om försäljningen av Kiinteistö Oy Säästötornis
ägaraktier förverkligas bör den andel av priset som motsvarar
medlemskommunernas grundkapital returneras till medlemskommunerna
i relation till grundkapitalet och vinsten tillfaller landskapsförbundets
balansräkning. Med landskapsfullmäktiges beslut kan vinsten emellertid
betalas ut till medlemskommunerna eller riktas till något annat ändamål.
Det vore motiverat att föra kommunförhandlingar i Mellersta
Österbotten om användningsändamålet för den eventuella vinsten. I
några landskap i Finland är det aktuellt med liknande arrangemang och i
dessa landskap har man talat om att använda vinsten för
kapitalteckningar inom högskoleutbildningen eller för stiftelsekapital
som stöder högskoleutbildning. I Mellersta Österbotten skulle detta
innebära teckningar för Karleby universitetscentrum Chydenius,
yrkeshögskolan Centria eller högskole-/företagarakademistiftelsen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
Protokolljusterarnas initialer
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1. berättigar landskapsstyrelsen att inleda och slutföra försäljningen av
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornis aktier,
1. berättigar landskapsstyrelsen att fatta beslut om användningen av den
eventuella vinsten utgående från en överenskommelse med
medlemskommunerna.
2. Om kommunernas representanter inte kommer fram till en lösning i
förhandlingarna med medlemskommunerna, fattas beslutet om
användningen av vinsten av landskapsfullmäktige.
Landskapsstyrelsen 11/2016
Landskapsfullmäktige 3/2016

31.10.2016/§ 93
24.11.2016/§ 14

Ordförande för fastighetsbolaget Säästötornis styrelse Janne Jukkola
presenterade ärendet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 14
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
2. berättigar landskapsstyrelsen att inleda och slutföra försäljningen av
Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornis aktier,
3. berättigar landskapsstyrelsen att fatta beslut om användningen av den
eventuella vinstandelen utgående från en överenskommelse med
medlemskommunerna,
4. Om kommunernas representanter inte kommer fram till en lösning i
förhandlingarna med medlemskommunerna, fattas beslutet om
användningen av vinsten av landskapsfullmäktige.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt landskapsstyrelsens
förslag.
---
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15 §
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UPPLÖSNING AV VERKSAMHETENS RESERVFOND

Landskapsstyrelsen 31.10.2016 § 92
Med landskapsfullmäktiges beslut grundades från och med 1.12.2010 en
s.k. utjämningsfond för att förbereda sig på förlustrisker i anslutning till
förmedlingsoch
utbetalningsverksamhet
inom
EU:s
strukturfondsverksamhet.
Enligt
bokföringslagen
och
bokföringsnämndens kommunsektion är det inte nödvändigt med en
utjämningsfond eftersom samkommunens överskott har samma
utjämningssyfte. I Mellersta Österbottens förbunds balansräkning är
värdet på utjämningsfonden 133 492,73 euro och fonden har hittills inte
använts. Överskottet per 31.12.2015 är 268 453,48 euro.
"STADGAR FÖR VERKSAMHETENS RESERVFOND"
1 § Fondens syfte
Med reservfonden säkras Mellersta Österbottens förbunds
betalningsberedskap.
2 § Fondens kapital och utökande av det
Fonden utökas genom att landskapsfullmäktige separat fastställer en summa som
förflyttas till fonden från räkenskapsperiodens resultat. Det auktoriserade
kapitalet i fonden är 500 000 euro.
3 § Användning av fonden
Fondens tillgångar används med beslut av landskapsstyrelsen för att täcka
oförutsedda kostnader.
4 § Fondens tillgångar
Fondens tillgångar ingår i förbundets rörelsekapital. För fondens tillgångar
räknas ingen ränta.
5 § Skötsel av fonden
Fonden förvaltas av landskapsstyrelsen. I samband med förbundets bokslut
uppgörs årligen en utredning av fonden, där fondens utgifter och intäkter samt
fondens tillstånd i slutet av året framgår.
6 § Ibruktagande och upplösning av fonden
Fonden tas i bruk fr.o.m. 1.12.2010. Landskapsfullmäktige fattar beslut om
upplösning av fonden."

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att reservfonden
upplöses och att stadgarna upphör i budgeten för 2017, det vill säga från
och med 1.1.2017.
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Arto Pihlajamaa föreslog att man begär ett utlåtande av
revisionsnämnden/revisorn om upplösningen av reservfonden. Sakari
Typpö understödde Pihlajamaas förslag.
Beslut:
Styrelsen beslutade enhälligt att ett utlåtande om upplösningen av
reservfonden begärs av revisionsnämnden/revisorn och att ärendet tas
upp på nytt på följande möte.
--Revisionsnämnden 8.11.2016/§ 25
Landskapsstyrelsen har vid sitt möte 31.10.2016 § 92 beslutat att begära
ett utlåtande om upplösningen av reservfonden av
revisionsnämnden/revisorn.
Förslag:
Revisionsnämnden beslutar att som nämndens/revisorns utlåtande
konstatera att reservfonden kan lösas upp i resultaträkningen i enlighet
med 3 § i fondens stadgar i bokslutet 2017.
Beslut:
Revisionsnämnden godkände förslaget om upplösningen av
reservfonden.
Landskapsstyrelsen 14.11.2016 § 101
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att reservfonden
löses upp i resultaträkningen i enlighet med fondens stadgar i bokslutet
för 2017.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt och föreslår för
landskapsfullmäktige att reservfonden löses upp i resultaträkningen i
enlighet med fondens stadgar i bokslutet för 2017.
--Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 15
Landskapsstyrelsens förslag:
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Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att reservfonden
löses upp i resultaträkningen i enlighet med fondens stadgar i bokslutet
för 2017.
Landskapsfullmäktige 3/2016 24.11.2016/§ 15
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
---
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FÖRTROENDEPERSONERNAS ARVODEN 2017–2018

Landskapsstyrelsen 14.11.2016 § 102
Enligt 2 § i förbundets arvodesstadga för förtroendevalda fattar
landskapsfullmäktige beslut om mötesarvoden för möten inom
samkommunens organ i förväg för en valperiod i taget.
Med ett möte avses ett sådant möte för ett organ som sammankallats i
enlighet med bestämmelser i kommunallagen eller en annan lag eller
förordning, som är lagligt sammankallat och beslutfört och som
protokollförs.
För den förtroendevald som fungerar som ordförande för ett organ
utbetalas medlemsarvode med 50 procents tillägg. Detta tillägg betalas
emellertid inte till en sådan ordförande eller vice ordförande som enligt
stadgan erhåller ett årsarvode för sitt uppdrag.
För deltagande i landskapsstyrelsens möten utbetalas samma arvode till
landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande som till
medlemmarna i landskapsstyrelsen.
För deltagande i landskapsfullmäktiges möten utbetalas samma arvode
till landskapsstyrelsens ordförande och annan medlem som till
medlemmarna i landskapsfullmäktige.
Till en styrelseledamot som deltar i ett annat organs möte på styrelsens
begär utbetalas samma arvode som till medlemmen i organet i fråga.
Om ett möte varar längre än tre timmar utbetalas dessutom 50 % av
mötesarvodets storlek till den förtroendevalda för varje påbörjad timme
efter fyra timmar.
Det nuvarande arvodet för ledamöter i landskapsfullmäktige och styrelsen är 100 euro, och arvodet för medlemmar i andra förbundets
organ är 70 euro.
Enligt 89 § i förvaltningsnormens utbetalas ett årsarvode som fastställts
av landskapsfullmäktige till ordförande i fullmäktige och styrelsen för
förtroendeuppgifter som utförs utanför mötena.
Under fullmäktigeperioden 2013–2016 är årsarvodet till
landskapsfullmäktiges ordförande 1 500 euro, landskapsstyrelsens
ordförande 2 500 euro och landskapsstyrelsens vice ordförande 1 000
euro.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige
godkänner
1. 100 euro som mötesarvode för landskapsfullmäktige- och
styrelseledamöter för den följande valperioden och
2. 70 euro som mötesarvode för medlemmar i förbundets andra organ
samt
3. 1 500 euro som årsarvode till landskapsfullmäktiges ordförande,
2 500 euro som årsarvode till landskapsstyrelsens ordförande och
1 000 euro till landskapsstyrelsens vice ordförande för den följande
valperioden.
Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt och föreslår att
landskapsfullmäktige för följande valperiod godkänner
1. 100 euro som mötesarvode för landskapsfullmäktige- och
styrelseledamöter och
2. 70 euro som mötesarvode för medlemmar i förbundets andra organ
samt
3. 1 500 euro som årsarvode till landskapsfullmäktiges ordförande, 2 500
euro som årsarvode till landskapsstyrelsens ordförande och 1 000 euro
till landskapsstyrelsens vice ordförande för den följande valperioden.
--Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 16
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige för följande
valperiod godkänner
1. 100 euro som mötesarvode för landskapsfullmäktige- och
styrelseledamöter för den följande valperioden och
2. 70 euro som mötesarvode för medlemmar i förbundets andra organ
samt
3. 1 500 euro som årsarvode till landskapsfullmäktiges ordförande,
2 500 euro som årsarvode till landskapsstyrelsens ordförande och
1 000 euro till landskapsstyrelsens vice ordförande för den följande
valperioden.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
---
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2017–2019 OCH BUDGET FÖR 2017

Landskapsstyrelsen 31.10.2016 § 91
Enligt 50 § i Mellersta Österbottens förvaltningsnorm ska en
ekonomiplan innehålla utvecklingsmålen för samkommunens
verksamhet samt en utredning över hur verksamheten och
investeringarna ska finansieras. Utgångspunkten för utarbetandet av
budgeten är samkommunens strategiska mål och de mål som
fastställts i ekonomiplanen. Landskapsfullmäktige ställer upp
verksamhetsmässiga mål specifikt för de olika ansvarsområdena och
anvisar de resurser som krävs för att uppnå målen.
Landskapsstyrelsen godkänner en noggrannare
bruksplan/verkställighetsanvisningar för budgeten.
Ekonomiplanen utarbetas för minst tre år, av vilka det första året är
budgetår. För investeringar och anskaffningar av anläggningstillgångar
utarbetas en plan för minst tre år. Vid beredandet av ekonomiplanen
reserveras ett tillfälle för medlemskommunerna att framföra förslag på
hur samkommunens verksamhet kan utvecklas.
Höjningen av kommunernas medlemsavgifter på kommunnivå är +/0,0 %, det vill säga på samma nivå som 2016 med beaktande av att
Sievi kommun har trätt ut ur Mellersta Österbottens förbund.
Kommunandelarna år 2017 är 1 217 634 euro. Målen för år 2017
ställs upp enligt ansvarsområde på samma sätt som tidigare år.
Samtidigt utarbetas budgeten för år 2017.
Slutsumman i budgeten för planåren 2018–2019 kommer att vara
samma som i budgeten för år 2017, och de preciseras i samband med
behandlingen av budgeten för året i fråga.
De verksamhetsmässiga målen för år 2017 utarbetas enligt
ansvarsområde. Tabellen för kommunernas preliminära
betalningsandelar har skickats till kommunernas ekonomiansvariga i
september 2016.
Sammanfattning av ramen för utarbetandet av budgeten för 2017:
medlemskommunernas andelar har ökat med i genomsnitt +/- 0,0
%, även minskning med Sievi kommuns andel,
över-/underskottet för räkenskapsperioden är 0,0 euro, dvs.
nollbudget,
verksamhetens reservfond löses upp som inkomst för 2017,
landskapets utvecklingsfinansiering för genomförandet av
landskapsreformen,
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i budgeten ingår anslagsreserveringar för Finland100-evenemang
och för genomförandet av landskapsdagen och olika
självrisksandelar för utvecklingsprojekt.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen för en remissdiskussion om prioriteringarna i
utarbetandet av budgeten för 2017 samt om målen för åren 2017 2018.
Beslut:
Styrelsen diskuterade verksamheten och ekonomin för åren 2017–2018.
Om ekonomin år 2017 tillåter, kan styrelsen fatta beslut om att låta bli
att uppbära en del av kommunandelarna i enlighet med grundavtalet.
Pekka Puolimatka lämnade mötet efter behandlingen av och
beslutsfattandet om ärendet kl. 11.40.
--Landskapsstyrelsen 14.11.2016 § 105
Förbundets verksamhetsutgifter år 2017 är 1 543 827 euro och
verksamhetsintäkterna är 1 411 334 euro.
Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande:
Kommunernas medlemsavgifter 1 217 634 euro (TA 2016/1 235
700 €)
Understöd och bidrag 137 700 euro (TA 2016/250 750 €)
Övriga verksamhetsintäkter 56 000 euro (TA 2016/81 000 €), som
innehåller förbundets självfinansieringsandel för projekt som
förvaltas av förbundet, 20 700 euro (TA 2016/37 000 €).
Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
- lagstadgad verksamhet, 1 049 627 euro (TA 2016/956 500€)
- förbundets övriga verksamhet, 340 300 euro (TA 2016/324 700 €)
- förbundets projektverksamhet 154 400 euro (TA 2016/ 286 250 €)
Kommunernas medlemsavgifter förblir på samma nivå som 2016 och är
1 217 634 euro. Enligt budgeten är resultatet för räkenskapsperioden –
133 493 euro. Reservfonden löses upp under räkenskapsperioden och
därefter är över-/underskottet för räkenskapsperioden 0 euro.
Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är totalt 904 360
euro, dvs. 59 procent av slutsumman av budgeten för år 2016. Med
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löneanslagen täcks 14,5 årsverken. Personalkostnaderna för projekt som
förvaltas av förbundet är totalt 118 400 euro.
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Verksamhetsanslagens andel av budgetens slutsumma är
18 procent, dvs. 279 427 euro. Av verksamhetsanslagen riktas 97
procent till den lagstadgade uppgiftshelheten och innehåller bl.a.
finansieringsandelar för projekt som förvaltas av förbundet.
De viktigaste målen för 2017 är förberedelser för landskapsreformen
2017, allmän koordinering av Finland100-evenemang och
beredningen av landskapsprogrammet 2018–2021 samt utredningar i
anslutning till trafiksystemarbetet. Under 2017 fortsätter vi med vår
viktigaste uppgift; en effektiv intressebevakning och utveckling av
livskraften i vår region. Målet är att skapa "en utveckling av god
tillväxt".
Även kommunalvalet i april 2017 påverkar förbundets verksamhet. I
augusti väljer kommunernas representantmöte landskapsfullmäktige för
Mellersta Österbottens förbund. Därefter utser fullmäktige
landskapsstyrelsen och övriga förtroendepersoner för andra organ.
Förberedelserna inför landskapet Mellersta Österbotten som inleds 2019
för även med sig utmaningar i verksamheten 2017.
Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och
förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2017–2019,
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2017
3. godkänner budgeten för år 2017 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå: lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt
projektverksamhet.
Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt och föreslår att
landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2017–2019,
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2017
3. godkänner budgeten för år 2017 och
4. godkänner är budgeten är bindande på följande nivå: lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt
projektverksamhet.
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Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 17
Landskapsstyrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2017 - 2019,
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2017
3. godkänner budgeten för år 2017 och
4. godkänner är budgeten är bindande på följande nivå: lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt
projektverksamhet.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
---

Protokolljusterarnas initialer

Protokollets riktighet intygas av

33

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktiges protokoll

Landskapsstyrelsen 5/2016
Landskapsfullmäktige 12/2016
Landskapsstyrelsen 12/2016
Landskapsfullmäktige 3/2016

11.4.2016/§ 33
21.4.2016/§ 9
14.11.2016/§ 103
24.11.2016/§ 18

18 §

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTVECKLINGSBILD 2040

Landskapsstyrelsen 11.4.2011 § 33
Mellersta Österbottens förbund har inlett en beredning av
bakgrundsmaterialet till uppdateringen av landskapsöversikten.
Utredningen Mellersta Österbottens regionstruktur 2030 blev färdig
2008. Den kommer nu att uppdateras och målåret flyttas tio år framåt.
Arbetet går under namnet ”Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava
Keski-Pohjanmaa – aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva
2040”. Den regionstrukturbild som nu är under beredning ansluts till en
del av landskapsöversikten, och den fungerar som en styrande utredning
både för landskapsplanen och landskapsprogrammet. Som resultat av
beredningsarbetet läggs en kartbild över framtidsmålet för
regionstrukturen fram för godkännande av landskapsfullmäktige hösten
2016.
För att kunna förmedla regionens åsikter och åskådliggöra de
utvecklingsvägar som presenteras i arbetet har en styrgrupp utnämnts
för beredningen av utredningen. Regionens kommuner har genom en
begäran som skickats 15.9.2015 ombetts att utse en representant och en
ersättare till styrgruppen. Styrgruppen har kompletterats med
ordföranden från landskapsprogrammets arbetsgrupper och med
uppföljande medlemmar. Styrgruppens möten hölls 26.11.2015 och
25.2.2016. Beredningsmaterialet har bearbetats ytterligare under en
seminarieworkshop 7.4.2016.
Målet med utredningen är att fastställa nuläget och
utvecklingsutsikterna för kommande år för landskapet Mellersta
Österbotten, dess kommuner och områden. Avsikten är även att som
parallell rapport bereda en utredning som fungerar som verktyg för att
man ska kunna följa upp uppdateringen av bakgrundsstatistik med
lämpliga mellanrum. Det viktigaste bakgrundsmaterialet är material
som använts vid beredningen av rapporten ”Uusiutumiskykyinen ja
mahdollistava Suomi”, som är ett resultat av det nationella ALLIprojektet som avslutades i början av 2015. Annat viktigt
bakgrundsmaterial i arbetet var MKB-statistik, klassificering av stadoch landsbygdsområden, Statistikcentralens befolkningsprognos 2015
samt annat statistiskt material och tidigare utredningar efter behov. På
Mellersta Österbottens förbund bereds utredningen av
planläggningsexpert Veli-Pekka Koivu och regionplanerare Janna
Räisänen.
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Beredningen av utredningen som nu är i utkastsskedet läggs fram i
landskapsfullmäktigen under våren 2016 för fullmäktiges kommentarer
och för att riktlinjer
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ska dras upp. Det kommunspecifika bakgrundsmaterialet och resultaten
från seminariet 7.4.2016 kan läsas i beredningsmaterialet till
etapplandskapsplan 5. Landskapsfullmäktiges ledamöter och
medlemskommunerna ombeds förbereda sig på att framföra mål och
tankar inför den fortsatta beredningen.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen, tfn 040 168
1490, e-post janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen skickar beredningsmaterialet till Mellersta
Österbottens utvecklingsbild 2040, som utarbetas som uppdatering till
regionstrukturbilden, till landskapsfullmäktige för ställningstaganden
och för uppställning av riktlinjer för den fortsatta beredningen.
Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt och skickar
beredningsmaterialet till Mellersta Österbottens utvecklingsbild 2040,
som utarbetas som uppdatering till regionstrukturbilden, till
landskapsfullmäktige för ställningstaganden och för uppställning av
riktlinjer för den fortsatta beredningen.
--Landskapsfullmäktige 21.4.2011 § 9
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen skickar beredningsmaterialet till Mellersta
Österbottens utvecklingsbild 2040, som utarbetas som uppdatering till
regionstrukturbilden, till landskapsfullmäktige för ställningstaganden
och för uppställning av riktlinjer för den fortsatta beredningen.
Hans Snellman lämnade mötet under behandlingen av ärendet kl. 19.16.
Följande kommentarer framfördes under diskussionen:
- Timonen
o tvåspråkigheten är en konkurrensfaktor som bör framhävas
starkt även i detta arbete
- Taarna
o centrumhierarkin bör stödas på alla plan, mellan byarcentrumstäder,
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Poranen
o Karlebys ställning får inte försvagas,
o då man värnar om de befintliga kommunernas
attraktionskraft, då går det bra för Karleby också
Timonen
o föreslår att det utses en parlamentarisk arbetsgrupp
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Beslut:
Diskussionen antecknades till kännedom.
--Landskapsstyrelsen 14.11.2016 § 103
Beredningen av Mellersta Österbottens utvecklingsbild har fortsatt och
efter att man fått respons om utkastet har man utarbetat omfattande
statistikbaserat materialpaket i kommunerna. Statistik över utvecklingen
under de senaste 25 åren undersöktes i september i kommunworkshopar
som ordnades i åtta kommuner. Under workshoparna sammanställdes
viktiga utvecklingsskeden, samtidigt som tidpunkten för och betydelsen
av dem bedömdes. Under workshoparna utarbetades även utkast till
kommunens eftersträvade regionstrukturbild på en bottenkarta.
Utgående från kommunernas material sammanställdes ett utkast till
Mellersta Österbottens utvecklingsbild 2040 som bearbetas vidare på en
sammanfattande workshop 9.11.2016. Efter workshopen insamlas
respons om det elektroniska materialet i Mapgets fram till 17.11.2016.
Avsikten är att behandla den slutgiltiga utvecklingsbilden för Mellersta
Österbotten 2040 i landskapsfullmäktige, varefter materialet bearbetas
till en publikation som publiceras elektroniskt i december. Mellersta
Österbottens utvecklingsbild 2040 är en viktig del av den kommande
landskapsöversikten. Den eftersträvade regionstrukturen styr både
arbetet med landskapsprogrammet och beredningen av
landskapsöversikten.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen, tfn 040 168
1490, e-post janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
regionstrukturbilden Mellersta Österbottens utvecklingsbild.
Beslut:
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Styrelsen godkände förslaget enhälligt och lägger fram
regionstrukturbilden Mellersta Österbottens utvecklingsbild för
godkännande av landskapsfullmäktige.
--Landskapsfullmäktige 3/2016

24.11.2016/§ 18

Landskapsfullmäktige 24.11.2016 § 18
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
regionstrukturbilden Mellersta Österbottens utvecklingsbild.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt och beslutade att
lägga till Ullava i utvecklingsbilden
---
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BESVÄRSUNDERVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
Man kan ansöka om ändring till besluten genom skriftligt besvär.
Besvärsmyndigheten är
Vasa förvaltningsdomstol
PB 204
65101 VASA
Enligt 188 § i markanvändnings- och bygglagen kan ändring i beslut som berör
godkännande av landskapsplan sökas genom besvär till miljöministeriet.
Miljöministeriet
PB 35
00023 STATSRÅDET
Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar fr.o.m. den dag beslutet gavs. Vid
beräkning av besvärstiden räknas inte delgivningsdagen.
Miljöministeriets förordning om ministeriets avgiftsbelagda prestationer 83/2013 § 3;
Beslutsavgift 220 euro.
Besvärsskrift
Besvärsskriften bör innehålla
- beslut man ansöker ändring i
- beslut i vilket ändring söks och ändringar som yrkas i beslutet
- motivering enligt vilken ändring sökes
I besvärsskriften skall uppges besvärandens namn och hemkommun, eller namn och
hemkommun för den person som uppgjort besvärsskriften. Dessutom skall där uppges
den postadress och det telefonnummer där besväranden kan nås i ärenden som gäller
besväret.
Besväranden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.
Till besvärsskriften skall fogas beslutet i original eller som kopia samt
delgivningsbeviset eller annan utredning över tidpunkten när besvärstiden börjat
Till besvärsskriften skall även fogas de handlingar som besväranden hänvisar till för
sitt yrkande, om de inte redan tidigare inlämnats till myndigheten. Ombudet skall vid
behov foga sin fullmakt till besvärsskriften (21 § Förvaltninglagen).
Sändning av besvärsdokument
Besvärsdokumenten bör sändas till besvärsmyndighet före besvärstidens utgång.
Besvärsskriften kan på avsändarens ansvar sändas per post eller med bud.
Besvärsskriften skall lämnas till posten i så god tid att den kommer fram senast den
sista dagen av besvärstiden.
Rättegångsavgift
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Enligt lagen för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs besvärande på en rättegångsavgift på 97 euro i
förvaltningsdomstolen.
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