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1§
MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Landskapsfullmäktige 14.1.2016/§ 1
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 officiella kungörelser.
Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats samt
ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 8.1.2016 per post till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter, landskapsstyrelsens ledamöter
och till kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Kallelse
har även publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning
och Kalajokilaakso 8.1.2016.
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 Ledamot

Halso
Hotakainen Maarit
Koskela Sakari
Kannus
Orjala Jari
Kaustinen
Kulpakko Marko
Seppä Seppo
Kinnula
Piispanen Virpi
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14.1.2016/§ 1
Karleby
Herlevi Reino
Jukkola Janne
Kellosalo Anne
Liimatta-Åström
Kat ja Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Paloranta Johanna
Puolimatka Pekka
Rasmus Jarmo
Aarnos Eila
Timonen Marlen
PikkarainenHaapasaari Jaana
Kronoby
Filppula Seppo
Wistbacka Inger
Lestijärvi
Tiala Marja
Savolainen Raili
P e r ho
Kellokoski Matti
Patovisti Marja-Leena
Reisjärvi
Kokkoniemi Tapio
Kinnunen Helena
S ie v i
Linna Jukka
Toholampi
Pahkakangas Kauko
Syri Anna-Maija
Vet il
Aho-Kivioja
Sanni Huusko
Mari
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Övriga närvarande
Ojala Kauko
Kentala Anneli
Haapalehto Raimo
Pihlajamaa Arto
Typpö Sakari
Kant Esa
Loukiainen Marita
Puusaari Alpo
Pahkala Eija
Tjänstemän
Ylikarjula Jukka
Lyyski Kaj
Sormunen Anne
Mikkonen-Karikko

landskapsdirektör
utvecklingsdirektör
planeringschef

Marja-Leena

hallintopäällikkö

7 ledamöter i landskapsfullmäktige var frånvarande.
Beslut:
Ordförande konstaterade att 31 ledamöter var närvarande. Mötet
konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört (38/25).
---
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2§
PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

6

Landskapsfullmäktige 14.1.2016/2 §
Enligt 92 § i förvaltningsnormen skall fullmäktiges protokoll justeras
av två fullmäktigeledamöter som vid varje tillfälle valts till
uppgiften.
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.
Protokollet justeras 18.1.2016 på samkommunens kansli.
2) framlägger protokollet till påseende på anslagstavlan vid
samkommunens kansli 20.1.2016 och skickar innan dess en kopia av
protokollet till medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
Beslut:
Fullmäktige
1) valde enhälligt Erkki Mustasaari och Katja Liimatta Åström till
protokolljusterare,
2) godkände enhälligt att protokollet justeras på samkommunens
kansli 18.1.2016.
3) beslöt enhälligt att protokollet framläggs till påseende 20.1.2016 på
anslagstavala 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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3§
SIEVI KOMMUNS UTTRÄDE SOM DELMEDLEM UR MELLERSTA
ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
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Landskapsstyrelsen 17.12.2015 § 112
Sievi kommun har genom ett protokollutdrag (kommunfullmäktige
11.11.2015) meddelat att kommunen säger upp sitt medlemskap i
Mellersta Österbottens förbund från och med 1.1.2017.
Enligt grundavtalet upphör ett medlemskap i slutet av följande
kalenderår efter att ett meddelande om utträde lämnats in.
I förbundets grundavtal stadgas att om en medlemskommun utträder ur
samkommunen betalas till kommunen dess andel eller en del därav, enligt
landskapsfullmäktiges beslut. Om de övriga kommunerna inte löser in den
utträdande medlemskommunens andel sänks grundkapitalet. Ersättningen
för grundkapitalandelen betalas i jämnstora poster under tre år, räknat från
den dag då utträdet trädde i kraft.
Sievi kommuns andel av grundkapitalet är 7 550 euro.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår
1. att landskapsfullmäktige antecknar Sievi kommuns meddelande om
utträde till kännedom,
2. att Sievi kommuns andel av grundkapitalet, dvs. 7 550 euro, utbetalas
till kommunen som en engångsbetalning efter att bokslutet för 2016
har godkänts.
3. att grundkapitalet sänks med 7 550 euro, vilket innebär att
Mellersta Österbottens förbunds grundkapital är 439 820 euro efter
att Sievi kommun har trätt ut ur samkommunen,
4. att landskapsfullmäktige konstaterar att antalet medlemmar i
landskapsfullmäktige minskar med 5 medlemmar, dvs. från och
med 1.1.2017 har landskapsfullmäktige 36 medlemmar.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
---
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Landskapsfullmäktige 14.1.2016/§ 3
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. antecknar Sievi kommuns meddelande om utträde till kännedom,
2. godkänner att Sievi kommuns andel av grundkapitalet, dvs. 7 550 euro,
utbetalas till kommunen som en engångsbetalning efter att bokslutet för
2016 har godkänts,
3. sänker grundkapitalet med 7 550 euro, vilket innebär att Mellersta
Österbottens förbunds grundkapital är 439 820 euro efter att Sievi
kommun har trätt ut ur samkommunen.
4. konstaterar att antalet medlemmar i landskapsfullmäktige minskar med
5 medlemmar, dvs. från och med 1.1.2017 har landskapsfullmäktige
36 medlemmar.
Beslut:
Fullmäktige godkände förslaget enhälligt.
---
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4§
VAL AV MEDLEM TILL LANDSKAPSSTYRELSEN OCH MEDLEMMAR TILL
REVISIONSNÄMNDEN
Landskapsstyrelsen 16.11.2015 § 98
Kalajoki stads medlemskap i Mellersta Österbottens
förbund upphör 31.12.2015.
Till medlem i landskapsstyrelsen för mandatperioden 2015-2016 valde
landskapsfullmäktige Jouni Jyrinki (C) från Kalajoki. Till ersättare i
revisionsnämnden för mandatperioden 2013-2016 valdes Eija Pahkala
(C) från Kalajoki.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena
Mikkonen-Karikko, 040 73 00 902.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att det för den
resterande mandatperioden utser
1. en ersättande medlem till landskapsstyrelsen i stället för Jouni Jyrinki
och
2. en ersättare till revisionsnämnden i stället för Eija Pahkala.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt med en ändring om att
landskapsfullmäktige utser både en medlem och en ersättare till
landskapsstyrelsen i stället för Jouni Jyrinki.
- - Landskapsstyrelsen 17.12.2015 § 113
Sirpa Hietalahti från Halso begär per brev 25.11.2015 om att
träda ut ur revisionsnämnden av personliga skäl.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige
beviljar Sirpa Hietalahti utträde ur revisionsnämnden samt utser en ny
medlem för att ersätta henne.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
---
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14.1.2016/§ 4

Landskapsfullmäktige 14.1.2016/§ 4
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att det för den
resterande mandatperioden utser
1. utser både en medlem och en ersättare till
landskapsstyrelsen i stället för Jouni Jyrinki och
2. en medlem och en ersättare till revisionsnämnden i stället för
medlemmen Sirpa Hietalahti och ersättaren Eija Pahkala.
Beslut:
Fullmäktige utsåg enhälligt
1. Jarmo Rasmus (KD) från Karleby till landskapsstyrelsen för den
resterande mandatperioden i stället för Jouni Jyrinki och Mauri Salo
(KD) från Karleby som ersättare i stället för Timo Virolainen och
2. Irene Yli-Kauppila (SF) från Karleby till medlem i revisionsnämnden
i stället för Sirpa Hietalahti och Maarit Hotakainen (C) från Halso till
ersättare i stället för Eija Pahkala.
---
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Landskapsstyrelsen 9/2015
19.10.2015/§ 89
Landskapsstyrelsen 11/2015
16.11.2015/§ 99
Landskapsfullmäktige 1/2016
14.1.2016/§ 5
5§
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2016 – 2018 OCH BUDGET FÖR 2016
Landskapsstyrelsen 19.10.2015 § 89
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.
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.
Landskapsstyrelsen godkänner en
bruksplan/verkställighetsanvisningar för budgeten.
Kommunernas medlemsavgifter förblir på samma nivå som 2015,
med beaktande av Kalajoki stads utträde ur Mellersta Österbottens
förbunds verksamhet. Kommunandelarna 2016 är 1 283 200 euro (år
2015: 1 283 200 euro).
Målen för år 2016 ställs upp enligt ansvarsområde på samma sätt som
tidigare år. Samtidigt utarbetas budgeten för år 2016.
Slutsumman i budgeten för planåren 2017–2018 kommer att vara samma
som i budgeten för år 2015, och de preciseras i samband med
behandlingen av budgeten för året i fråga.
De verksamhetsmässiga målen för år 2016 ställs upp enligt ansvarsområde.
Verksamhetsplanen och budgeten för 2016 har presenterats för
kommundirektörerna i september 2015 och den egentliga
behandlingen äger rum 9.11.2015.
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En tabell över kommunernas preliminära betalningsandelar
har skickats till kommunernas ekonomiansvariga 28.9.2015.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen godkänner kommunandelarna för 2016 så att den
genomsnittliga ökningen är 0,00 % och beslutar att budgeten för 2016
och ekonomiplanen för 2016–2018 behandlas vid följande möte.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 16.11.2015 § 99
Det väsentliga i utarbetandet av budgeten för 2016 har varit behålla den
genomsnittliga ökningen av kommunandelarna på en nollnivå jämfört
med 2015. Den slutliga balanseringen av budgeten har underlättats genom
att personalen vid förbundet har minskat med en person och genom det
sätt på vilket utvecklingsfinansieringen har använts. I fråga om
fastställandet av målen för 2016 har man hållit sig till målen i
landskapsprogrammet och dess verkställighetsplan och till föregående års
budgetstruktur. Dessutom har man beaktat de spetsprojektmål som ingår i
det nya regeringsprogrammet.
Problemet med att ställa upp målen för ekonomiplanperioden 2016–2018
har varit att man varit tvungen att vänta på att spetsmålen i
regeringsprogrammet och lösningarna för de strukturella reformerna ska
konkretiseras. Lösningen med självstyrande områden och social- och
hälsovårdsreformen har varit kritiska till och med för existensen av hela
landskapets självständighet. Den lösning som regeringen fattade beslut
om 7.11.2015 och preciserade 9.11.2016 om 18 självstyrande områden
som baserar sig på landskapen ger en klarhet i den osäkerhet som varat i
flera år i Mellersta Österbotten.
När det gäller planåren 2017–2018 är det en utmaning för
landskapsförbundets ekonomi att det så kallade tekniska stödet i
strukturfonderna minskar och att sparåtgärder utförs inom den offentliga
ekonomin. Å ena sidan innebär beredningen av det självstyrande området,
de eventuella nya uppgifterna och utvecklingsprojekten nya möjligheter av
intern finansiering. Å andra sidan innebär de att personalen på förbundet
får nya arbetsuppgifter. Fram till sommaren 2016 känner man till de
lösningar för verkställandet av regeringsprogrammet som kan beaktas
redan i strategierna för Mellersta Österbottens landskapsprogram, i
landskapsförbundets strategier samt i ekonomiplanerna för åren 2017–
2018.
Protokolljusterarnas initialer
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Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula, 044 72
50 002 och förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko,
040 73 00 902.
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Landskapsstyrelsen 11/2015
16.11.2015/§ 99
Landskapsfullmäktige 1/2016
14.1.2016/§ 5
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2016 2018,
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2016
3. godkänner budgeten för år 2016 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå;
lagstadgad verksamhet, förbundets övriga
utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 14.1.2016 § 5
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2016 2018,
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2016
3. godkänner budgeten för år 2016 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå;
lagstadgad verksamhet, förbundets övriga
utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
Beslut:
Fullmäktige godkände förslaget enhälligt.
---
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Mellersta Österbottens förbund
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14
Landskapsstyrelsen 8/2015
21.9.2015/§ 76
Landskapsstyrelsen 11/2015
16.11.2015/§ 100
Landskapsfullmäktige 1/2016
14.1.2016/§ 6
6§
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS GEMENSAMMA STRATEGI FÖR KULTUR,
MOTION, TURISM OCH KOMMUNIKATION FÖR ÅREN 2015–2020
Landskapsstyrelsen 21.9.2015 § 76
I Mellersta Österbottens attraktionsstrategi förenas kultur-, motion-,
turism- och kommunikationsstrategierna ur ett
regionutvecklingsperspektiv. Alla dessa strategier går ut under perioden
2014–2015. Kultur och motion har beaktats som områden som påverkar
välmåendet i Mellersta Österbottens välfärdsstrategi och dess
verkställighetsprogram för åren 2012–2015. Mellersta Österbottens
sysselsättningsöversikt färdigställdes 2014.
Regionutvecklingen grundar sig på landskapets vilja, det vill säga
på de strategier och program som skapats tillsammans med olika
aktörer. Utifrån dessa väljs åtgärder för att förbättra
konkurrenskraften i landskapet och befolkningens välmående och
kompetens.
Syftet med attraktionsstrategin är att identifiera och definiera
servicesektorns och den kreativa ekonomins möjligheter att växa och
utvecklas på lång sikt, fram till åren 2020–2025. Avsikten är att
kommunernas, företagens och organisationernas perspektiv ska beaktas i
strategin och i dess verkställighetsprogram. Strategin anknyter till
förankringen av Mellersta Österbottens motionsstrategi i kommunerna i
landskapet. Strategin ansluter bland annat till Karleby stads och Koseks
regionmarknadsförings- och turismstrategi. Avsikten med strategiarbetet är
även att förstärka Mellersta Österbottens mål inom kommunikation och
intressebevakning och att öka det medborgarorienterade samarbetet.
Attraktionsstrategin presenteras av Anne Sormunen, som även ger
mera information om strategin, tfn 040 6845 997,
anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner utkastet till attraktionsstrategin och
skickar det till aktörerna och kommunerna i regionen för kommentarer.
Den färdiga versionen av strategin behandlas av landskapsstyrelsen efter
kommenteringsrundan och layouten.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
---
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Landskapsstyrelsen 16.11.2015 § 100
Attraktionsstrategin har utarbetats under 2015. Strategin har haft
arbetsgrupper för de olika delområdena och som styrgrupp fungerade
samarbetsgruppen för kultur och kreativ ekonomi i Mellersta
Österbotten. Mellersta Österbottens landskapsstyrelse har behandlat
strategiutkastet vid sitt möte 21.9.2015.
Attraktionsstrategin har varit ute på kommenteringsrunda 21.9 23.10.2015 och delats ut till många kommuner och aktörer i regionen
och i de angränsande landskapen. Kommentarerna har beaktats i
strategin och de tas med i planeringen av hur strategin ska förverkligas.
Mera information fås av kontaktchef Anne Sormunen, tfn 040 6845
997, anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige
godkänner den gemensamma strategin för kultur, motion, turism och
kommunikation för Mellersta Österbotten (attraktionsstrategin) för
åren 2015–2020.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 14.1.2016 § 6
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige
godkänner den gemensamma strategin för kultur, motion, turism och
kommunikation för Mellersta Österbotten (attraktionsstrategin) för
åren 2015–2020.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt den gemensamma
strategin för kultur, motion, turism och kommunikation för
Mellersta Österbotten (attraktionsstrategin) för åren 2015-2020.
---
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Mellersta Österbottens förbund
Landskapsfullmäktige 1/2016

14.1.2016

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 380
00131 HELSINGFORS
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
Enligt lagen för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93)
uppbärs besvärande på en rättegångsavgift på 97 euro i förvaltningsdomstolen.
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