KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
PROTOKOLL
Landskapsfullmäktige 2/2013
Tid för mötet:
Plats för mötet:

27.11.2013 kl. 18.00–20.30
Vetelin keskuskoulu

I början av mötet använde kommundirektör Liisa Veiskola Vetil kommuns taltur och hälsade
landskapsfullmäktige välkommen att hålla möte i Vetil
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KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET SAMT UNDERSKRIFTER
Janne Jukkola
fullmäktigeordförande

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
protokollförare

PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och det konstaterats att det motsvarar mötets gång. Sidorna i protokollet har
samtidigt försetts med våra initialer.
Karleby 29.11.2013
Kauko Pahkakangas
protokolljusterare

Alpo Puusaari
protokolljusterare

PROTOKOLLET HAR VARIT OFFENTLIGT FRAMLAGT
På Mellersta Österbottens förbunds anslagstavla 2.12.2013
Marja-Leena Mikkonen-Karikko
förvaltningschef
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MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 27.11.2013 § 12
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 4 arbetsdagar före
mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot, till dem som har
närvaro- och yttranderätt vid mötet samt för kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Inom samma tid bör mötet kungöras
officiellt på anslagstavlan för officiella kungörelser. Möteskallelsen bör
innehålla information om tid och plats för mötet samt ärenden som ska
behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 21.11.2013 per post till sammanslutningens fullmäktigeledamöter, landskapsstyrelsens ledamöter och för
kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Kallelse har
även publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning,
Kalajokilaakso och Pohjalainen 21.11.2013.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två tredjedelar (43/29) av ledamöterna är närvarande.
Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötets lagenlighet och beslutsförhet konstateras.
Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:
Halso
Hotakainen Maarit
Koskela Sakari
Kalajoki
Pahkala Eija
Puusaari Alpo
Kannus
Kaustby
Kulpakko Marko
Seppä Seppo
Kinnula
Ihanti Mikko
Piispanen Virpi
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Karleby
Jukkola Janne
Kellosalo Anne
Anderson Stefan
Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Ojanperä Kaija
Puolimatka Pekka
Rasi Anne
Salo Mauri
Taarna Terho
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Kronoby
Filppula Seppo
Wistbacka Inger
Lestijärvi
Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka
Perho
Kellokoski Matti
Reisjärvi
Muuttola Markus
Ruotsalainen Hanne
Sievi
Linna Jukka
Toholampi
Pahkakangas Kauko
Vetil
Aho-Kivioja Sanni
Huusko Mari
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Övriga närvarande
Ojala Kauko, ordf.
Kant Esa, vice ordf.
Kentala Anneli
Haapalehto Raimo
Pihlajamaa Arto
Tjänstemän
Ylikarjula Jukka
Mikkonen-Karikko Marja-Leena
Räisänen Janna
Rekilä Teppo

landskapsdirektör
förvaltningschef
regionplanerare
planeringschef

12 landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande.
Beslut:
Ordförande konstaterade att 31 ledamöter var närvarande. Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört (43/29).
---
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PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL TILL PÅSEENDE

Landskapsfullmäktige 27.11.2013 § 13
Enligt förvaltningsnormens 92 § skall fullmäktiges protokoll justeras av
två fullmäktigeledamöter som vid varje tillfälle valts till uppgiften.
Enligt förvaltningsnormens 15 § antecknas i protokollet bl.a. anvisningar
för rättelseyrkan och besvärshänvisning samt anteckning om framläggande av protokoll.
Enligt kommunallagens 85 § 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 29.11.2013 vid samkommunens kansli.
2) framlägger protokollet till påseende på anslagstavlan vid samkommunens kansli 2.12.2013 och skickar innan dess en kopia av protokollet till
medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som rösträknare.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1) utsåg enhälligt Kauko Pahkakangas och Alpo Puusaari till protokolljusterare,
2) godkände enhälligt att protokollet justeras vid samkommunens kansli
29.11.2013,
3) beslöt enhälligt att protokollet framläggs till påseende 2.12.2013 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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BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2014-2016

Landskapsstyrelsen 17.6.2013 § 99
Enligt kommunallagens 65 § ska fullmäktige fram till slutet av året ha
godkänt kommunernas budget för följande kalenderår. I samband med
godkännandet bör fullmäktige godkänna en ekonomiplan för tre eller
flera år. Budgeten upprättas för det första året i ekonomiplanen. I samkommuner tillämpas samma bestämmelser.
I budgeten och ekonomiplanen godkänns kommunens eller samkommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Budgeten och ekonomiplanen bör utarbetas på ett sätt som tryggar förutsättningarna för att
kunna sköta kommunens eller samkommunens uppgifter.
I budgeten medtas anslag och beräkningar av inkomster som förutsätts
av de verksamhetsmässiga målen, och i den anvisas hur finansieringsbehovet ska täckas. Budgeten innehåller en drifthushållnings- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.
Enligt 19 § i grundavtalet för Mellersta Österbottens förbund bör det reserveras ett tillfälle för medlemskommunerna att framföra förslag till att
utveckla samkommunens verksamhet under beredningen av ekonomiplanen.
Enligt 21 § i förvaltningsnormen för Mellersta Österbottens förbund
godkänner landskapsfullmäktige verksamhetsmässiga och ekonomiska
mål, anslag och beräkningar av inkomster för samkommunen i budgeten.
Landskapsstyrelsen godkänner dispositionsplaner som baserar sig på
budgeten.
Medlemskommunernas betalningsandel för år 2013 förblev i enlighet
med landskapsstyrelsens beslut på samma nivå som tidigare år, dvs. 1,6
procent.
Målen för år 2014 ställs upp enligt ansvarsområde på samma sätt som tidigare år. Samtidigt upprättas en budget för år 2014.
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I landskapsförbunden är höjningsmånen för lönerna 1 % för år 2014. Betalningsandelarna höjs med i genomsnitt 2 %. Med tanke på den fortsatta
verksamheten borde kommunernas betalningsandel för lagstadgad verksamhet vara cirka 2 % och förbli oförändrad för den övriga verksamhetens del.
Vid detta möte ger landskapsstyrelsen anvisningar för beredningen av
budgeten och verksamhetsplanen för år 2014.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. för en remissdiskussion om verksamhetsplanen och budgeten för år
2014 och
2. fastställer tyngdpunktsområden för verksamheten
3. beslutar om en gräns för den procentuella höjningen av kommunernas
betalningsandelar.
Beslut:
Styrelsen förde en kort remissdiskussion och beslutade att återkomma
till ärendet vid sitt möte i augusti.
--Landskapsstyrelsen 26.8.2013 § 106
Syftet är att färdigställa utkasten till budgeten för år 2014 och ekonomiplanen för åren 2014–2016 i början av september. Budgetförslaget har
beretts så att medlemskommunernas betalningsandel ökar med högst 1,0
%. I beredningen vid landskapsförbundets kansli har bl.a. följande faktorer tagits i beaktande:
- statens budgetförslag som färdigställs i slutet av augusti 2013,
- medlemskommunernas strategi- och målberedningar,
- riktlinjerna i det nya landskapsprogrammet för åren 2014-2017,
- utveckling av kansliets verksamhet,
- anslag för landskapsförbundets utvecklingsverksamhet och samarbete,
- landskapsförbundets främsta mål för år 2014 och åren 2015-2016.
Noggrannare riktlinjer för de närmaste årens mål dras upp vid fullmäktigeseminariet 19.9.2013.
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Förvaltningschefen och landskapsdirektören ger en noggrannare presentation av beredningsläget vid mötet.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att budgeten för år 2014 bereds så att medlemskommunernas betalningsandelar ökar med i genomsnitt högst 1,0
%.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 28.10.2013 § 131
Mellersta Österbottens förbunds budget för år 2014 och förslag till ekonomiplan för åren 2014–2016 presenteras vid ett budgetinformationsmöte för medlemskommunerna 23.10.2013. I budgeten för år 2014 ökar
medlemskommunernas betalningsandelar endast med i genomsnitt +0,9
%.
Vid landskapsstyrelsens möte 28.10.2013 ges ett preliminärt förslag på
budget- och verksamhetsplan, där respons som insamlats från medlemskommunerna vid budgetinformationsmötet har beaktats. Efter styrelsens
behandling finslipas budget- och verksamhetsplanen, och medlemskommunerna ombeds att ge utlåtanden om dokumentet.
Landskapsstyrelsen slutför behandlingen av ärendet vid sitt möte
18.11.2013. Landskapsfullmäktiges möte hålls 27.11.2013.
Vid mötet presenterar landskapsdirektören huvudmålen för budgeten och
budgetramarna för år 2014. Förvaltningschefen presenterar förbundets
centrala verksamhetsmässiga anslagsreserveringar.
Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar presentationerna för kännedom.
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Styrelsemedlem Ulla-Riitta Harju lämnade mötet under behandlingen av
ärendet kl. 10.50.
Landskapsstyrelsen 10/2013
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013

28.10.2013/§ 131
18.11.2013/§ 139
27.11.2013/§ 14

Beslut:
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom.
--Landskapsstyrelsen 18.11.2013 § 139
I landskapsdirektörens slutliga förslag till budget för år 2014 och ekonomiplan för åren 2014-2016 har bl.a. följande ändringsfaktorer tagits i
beaktande:
1. Medlemskommunernas respons på landskapsförbundets kommunandelar samt landskapsförbundets och regionens senast betonade mål.
2. Medlemskommunernas uppdaterade strategier och övriga uttalanden
om aktuella strukturreformer.
3. Innehållet i utkasten till regionutvecklings-, förvaltnings- och finansieringslagen samt förhandlingssituationen gällande den nya EUprogramperiodens finansiering och förvaltningsmodell.
4. Betoningar i nationella strukturplaner och statens budget för år 2014.
Verksamhetsintäkterna i Mellersta Österbottens förbunds budget för år
2014 är 1 784 050 €, vilket innebär en ökning på 2,2 % i jämfört med
bokslutet för år 2012. Verksamhetskostnaderna minskar å sin sida med 1,0 %. Medlemskommunernas betalningsandelar ökar med 0,88 % jämfört med år 2013. Det faktum att EU-programperioden 2007–2013 slutar
och att den nya programperioden 2014–2020 inleds kommer att vara en
utmaning under år 2014, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Som allmänna huvudmål för planperioden 2014–2016 föreslås:
1. Sysselsättning samt företagens och arbetslivets konkurrensförmåga.
2. Stärkt intressebevakning samt starkare internt samarbete och externa
nätverksförhållanden. Regionen bör ha beslutanderätt vad gäller egna
ärenden.
3. Regionens attraktionskraft (servicenivå), marknadsföringsförmåga
(välkändhet), tillgänglighet (infrastruktur och logistik) och en balanserad utveckling (landsbygd och städer).
4. En medborgarorienterad, trygg och välmående region. Medborgarnas
delaktighet stärks.
5. Hög nivå av extern utvecklingsfinansiering (EU, nationell) i regionen samt innovativ projektkompetens. MYR:s roll stärks och regionen
deltar i nationella tillväxtnätverk.
6. Organisationer med regional inverkan (FUI, utbildning) utvecklas
och resurserna inom verksamhet vid forskningsanstalter stärks på ett
regionalt plan.
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7. Fungerande och kostnadseffektiva offentliga förvaltnings- och servicesystem.
I landskapsdirektörens budgetförslag föreslås dessutom att bl.a. följande
frågor kan utredas när det gäller samarbete mellan medlemskommunerna
och landskapsstyrelsen:
1. Effektiverad intressebevakning och utvecklingssamarbete samt fastställande av eventuella gemensamma personalresurser som kräver
specialkompetens
2. Det regionala samarbetet beträffande prognostisering, regional inverkan och statistik stärks.
3. Kommunsamarbetet inom markanvändning och planläggning stärks
och användningen av konsulttjänster bedöms på nytt.
4. Det regionala samarbetet inom anskaffning och ICT stärks.
5. En handlingsmodell fastställs för koordinering av kultur.
6. Samarbete inom kommunikation med syfte att effektivera marknadsföringen av regionen och på så sätt öka dess attraktionskraft och
konkurrensförmåga.
7. Landskapsförbundets kontor utvecklas till ett utvecklings- och medborgarorienterat ”Mellersta Österbotten-hus”.
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TP 2012

TA 2013

TA 2014

TS2015

TS2016 Kasvu %

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro tp12-ta14

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

1 237 350 1 256 700 1
324 048
327 024
184 320
82 711
1 745 718 1 666 435 1

267 700 1 268 000 1 268
416 050
416 000
416
100 300
100 000
100
784 050 1 784 000 1 784

000
000
000
000

2,5
28,4
-45,6
2,2

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Yhteensä

802 502
778 650
175 565
159 435
682 551
643 000
71 921
71 800
68 626
70 500
1 801 165 1 723 385 1

845 700
847 000
847
184 420
185 000
185
601 380
601 000
601
51 300
51 000
51
100 350
100 000
100
783 150 1 784 000 1 784

000
000
000
000
000
000

5,4
5,0
-11,9
-28,7
46,2
-1,0

TOIMINTA-/KÄYTTÖKATE

-55 447

-56 950

900

0

0

1 443
-53

1 000
-1 500

1 000
-1 900

1 000
-1 000

1 000
-1 000

1 390

-500

-900

0

0

-54 057

-57 450

0

0

0

-57 450

0

0

0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET
Rahastojen lisäys
-120 000
Varausten muutos
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
-174 057
-57 450

0

0

0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Yhteensä
VUOSIKATE
SATUNNAISET ERÄT
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0

TILIKAUDEN TULOS

-54 057

Kunta

As.luku
Osuus Liiton muu
31.12.2012 peruspo
toiminta

Liiton lakisääteinen
toiminta

Kuntaos
TA-2014
yht euro

Kuntaos
TA-2013 Muutos
yht euro % 13-14

Halsua
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli
Kalajoki
Reisjärvi
Sievi
Kinnula*
Kruunupyy(sk)

1 248
7 837
5 736 37 176
4 287 25 461
46 773 300 000
835
4 928
2 923 14 694
3 426 21 427
3 382 21 288
12 625 33 970
2 961
5 358
5 241
7 550
1 764
1 069
1 651

4 503
20 695
15 467
168 752
3 013
10 546
12 361
12 202
45 550
10 683
18 909
6 364
3 857

17 004
78 152
58 410
637 274
11 377
39 825
46 679
46 079

21 813
97 466
73 223
796 988
14 491
49 785
59 622
58 254
45 123
10 716
18 902
6 495
3 823

-1,4
1,4
0,9
1,1
-0,7
1,2
-1,0
0,0
0,9
-0,3
0,0
-2,0
0,9

Yht kaikki kunnat
Yht "peruskunnat"

92 270 481 340
68 610

332 900
0,88

934 800 1 267 700 1 256 700
0,87

0,88
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98
73
806
14
50
59
58
45
10
18
6
3

506
847
877
026
389
371
039
281
550
683
909
364
857
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För närvarande färdigställs regeringens förslag beträffande regionutvecklingslagarna. Under tiden 11–14.11.2013 färdigställs även behandlingen av den nya EU-strukturfondens program, innehåll, finansiering
och förvaltningsmodell. Eventuella justeringar i texten i budgetboken
framförs vid landskapsstyrelsens möte 18.11.2013. Landskapsfullmäktiges möte hålls 27.11.2013.
Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Landskapsfullmäktiges III viceordförande lämnade mötet under behandlingen av ärendet kl. 10.45.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att
1. landskapsfullmäktige godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen
för åren 2014–2016,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för år 2014
3. godkänner budgeten för år 2014 och
4. godkänner hur bindande budgeten ska vara vad gäller lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 2/2013

27.11.2013/§ 14

Landskapsfullmäktige 27.11.2013 § 14
Landskapsstyrelsens förslag:
1. Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
2. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2014–2016,
3. de verksamhetsmässiga målen för år 2014
4. godkänner budgeten för år 2014 och
5. godkänner hur bindande budgeten ska vara vad gäller lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt
1. ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2014–2016
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2014 så att
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A. på sida 17 i verksamhetsplanen vid punkt 18 (edunvalvonnan vahvistaminen) lyfts följande fram som första mål;
Inom de närmaste åren måste regionen och samtidigt Mellersta Österbottens förbund poängtera utvecklings- och intressebevakningsverksamhetens strategiska tyngdpunkter. Kritiska framgångsfaktorer,
dvs. allmänna och gemensamma spetsmål som kräver en framgångsrik planperiod är:
1) Stärkt intressebevakning
2) Sysselsättning samt företagens och arbetslivets konkurrensförmåga
3) Starkare internt samarbete och externa nätverksförhållanden.
Regionen bör ha beslutanderätt vad gäller deras egna ärenden.
4) Regionens attraktionskraft (servicenivå), marknadsföringsförmåga (välkändhet), tillgänglighet (infrastruktur och logistik) och
en balanserad utveckling (landsbygd och städer).
5) En medborgarorienterad, trygg och välmående region. Medborgarnas delaktighet stärks.
6) Hög nivå av extern utvecklingsfinansiering (EU, nationell) i regionen samt innovativ projektkompetens. MYR:s roll stärks och
regionen deltar i nationella tillväxtnätverk.
7) Organisationer med regional inverkan (FUI, utbildning) utvecklas och resurserna inom verksamhet i forskningsanstalter stärks
regionalt.
8) Välfungerande och kostnadseffektiva offentliga förvaltnings- och
servicesystem.

Landskapsfullmäktige 2/2013

27.11.2013/§ 14

B. på sida 18 i verksamhetsplanen vid punkt 18 (edunvalvonnan
tehostaminen) lyfts följande fram som första mål;
I medlemskommunernas och landskapsstyrelsens samarbete kan bl.a.
följande frågor utredas:
1) Effektivare intressebevakning
2) Effektivare utvecklingssamarbete samt fastställande av eventuella gemensamma personalresurser som kräver specialkompetens
3) Det regionala samarbetet beträffande prognostisering, regional
inverkan och statistik stärks.
4) Kommunsamarbetet inom markanvändning och planläggning
stärks och användningen av konsulttjänster bedöms på nytt.
5) Det regionala samarbetet inom anskaffning och ICT stärks.
6) En handlingsmodell fastställs för koordinering av kultur.
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7) Samarbete inom kommunikation med syfte att effektivera marknadsföringen av regionen för att öka dess attraktionskraft och
konkurrensförmåga.
8) Landskapsförbundets kontor utvecklas till ett utvecklings- och
medborgarorienterat ”Mellersta Österbotten-hus”.
6. budgeten för år 2014
7. godkände hur bindande budgeten ska vara vad gäller lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
---
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VINDKRAFTSOMRÅDEN I FÖRSLAGET TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN

Landskapsstyrelsen 18.11.2013 § 141
Beredningen av etapplandskapsplan 4 vid Mellersta Österbottens förbund, som styr etableringen av regionalt betydande vindkraft på fastlandet, har framskridit till förslagsskedet. Som vindkraftsområden av regionalt betydande storlek har man utrett områden för tio eller fler vindkraftsverk. De vindkraftsområden som föreslås i landskapsplanen omfattar minst 5 km2.
Utkastet till landskapsplan har varit framlagt under tiden 2.5.2013–
31.5.2013. Sammanlagt inlämnades 22 utlåtanden och två anmärkningar.
Utifrån den respons som inlämnats i utkastsskedet togs tre nya områden
med bland vindkraftsområdena och ett område som föreslagits i utkastet
togs bort.
I utredningsarbetet för landskapsplanens etapplan 4 har det under hösten
gjorts separata utredningar och förts arbetsförhandlingar om viktiga planeringsfrågor med Fingrid och Närings-, trafik- och miljöcentralen. Då
de separata utredningarna färdigställs och planen framskrider till förslagsskedet finns det skäl att justera gränserna för de vindkraftsområden
som föreslås i förslaget till landskapsplan.
Grunder för avgränsningarna av områdena:
Färdigställda separata utredningar påvisar att det i regel är möjligt att
bygga vindkraft på de områden som varit objekt för utredningen. I projektplanernas utredningsarbete justeras avgränsningen av områdena som
preciseras genom framskridna generalplaner så att de motsvarar projektutredningarna. Bedömningen av konsekvenserna för landskapet, det
ökande avståndet till bosättningen och fågelutredningen stöder gränsändringarna. Fågelutredningen har utöver det som nämns ovan medfört ett
avgränsningsbehov på ett utredningsområde.
Kuuronkallio, Kannus. Området avgränsas så att det blir mindre på
grund av konsekvenser för landskapet, bosättningen och ett örnrevir.
Toholampi västra, Toholampi. Området har indelats i två områden utifrån utredningarna för den generalplan som håller på att upprättas och utifrån planen för placering av vindkraftsverken.
Kokkoneva, Perho. Området avgränsades så att det blir mindre på grund
av ett rastområde för fåglar och ett fiskgjusebo.
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Kritiska områden:
Utifrån fågelutredningen har ett vindkraftsområde visat sig vara kritiskt.
Dessutom har alla de tre nyaste utredningsområdena, som tagits med efter utkastskedet utifrån responsen i utlåtandena, visat sig vara i viss mån
svårare att förverkliga.
Järvineva, Halso. I specialtransportutredningen framkommer att terrängen i området är mjukare än i andra utredningsområden och därför
eventuellt svårare att förverkliga. I närheten finns bosättning.
Alaviirre, Karleby. Området ligger på ett fågelflyttstråk. Försvarsmaktens utlåtande finns inte ännu till hands, ligger på ett flyghinderområde.
Kalliolampi, Lestijärvi. Området är landskapsmässigt betydande, i närheten av området finns ett fiskgjusebo och ett örnrevir, vägsträckning i
landskapsplanen. Dessutom ligger området på ett hjortstråk, vilket strider mot landskapsplanens principer.
Salmijärvi, Lestijärvi. Området tas upp i fågelutredningen och bedömningen av konsekvenser för landskapet.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige tar ställning till beredningsprocessen beträffande etapplandskapsplan 4 och de punkter som
framkommit i de separata utredningarna under beredningens gång samt
framför sin åsikt om de vindkraftsområden som ingår i förslaget till
landskapsplan.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 27.11.2013 § 15
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige tar ställning till beredningsprocessen beträffande etapplandskapsplan 4 och de punkter som
framkommit i de separata utredningarna under beredningens gång samt
framför sin åsikt om de vindkraftsområden som ingår i förslaget till
landskapsplan.
Beslut:
Landskapsfullmäktige diskuterade den plan som är under beredning och
ställde frågor och gav enskilda utlåtanden inför den fortsatta beredningen.
---
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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
För landskapsplanens del (§ 8) är besvärsmyndigheten
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.
Besvärsskrift
Besvärsskriften bör innehålla
1. beslutet man ansöker ändring i
2. beslut i vilket ändring söks och ändringar som yrkas i beslutet
3. 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 (Förvaltninglagen 21 §).
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 90 euro i förvaltningsdomstolen.
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