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KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET SAMT UNDERSKRIFTER
Janne Jukkola
ordförande
§§ 1-8

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
sekreterare

Erkki Mustasaari
I vice ordförande
§9

PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och det konstaterats att det motsvarar mötets gång. Behandlingsbladen i
protokollet har samtidigt försetts med våra initialer.
Karleby
Marja-Leena Patovisti
protokolljusterare

Jari Orjala
protokolljusterare

PROTOKOLLET HAR VARIT OFFENTLIGT FRAMLAGT
På anslagstavlan vid Mellersta Österbottens förbund 30.4.2015
Karleby
Marja-Leena Mikkonen-Karikko
förvaltningschef
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MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 1
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 4 arbetsdagar före
mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt 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 17.4.2015 per post till sammanslutningens fullmäktigeledamöter, landskapsstyrelsens ledamöter och för
kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Kallelse har
även publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning
och Kalajokilaakso 17.4.2015.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två tredjedelar (43/29) av ledamöterna är närvarande.
Ordförandens förslag:
Namnupprop verkställs och mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.
Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:
Halso
Hotakainen Maarit
Kalajoki
Pahkala Eija
Kannus
Juusela-Pekkarinen Sirkka
Orjala Jari
Kaustby
Seppä Seppo
Kinnula
Ihanti Mikko
Karleby
Herlevi Reino
Jukkola Janne
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Kellosalo Anne
Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Paloranta Johanna
Puolimatka Pekka
Snellman Hans
Taarna Terho
Tastula Seppo
Timonen Marlén
Kauppi Sanna-Maija
Pikkarainen-Haapasaari Jaana
Kronoby
Wistbacka Inger
Lestijärvi
Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka
Perho
Kellokoski Matti
Patovisti Marja-Leena
Reisjärvi
Kokkoniemi Tapio
Kinnunen Helena
Sievi
Linna Jukka
Toholampi
Pahkakangas Kauko
Piispanen Ilkka
Vetil
Aho-Kivioja Sanni
Övriga närvarande
Ojala Kauko
Kentala Anneli
Haapalehto Raimo
Kivistö Matti
Kant Esa
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Funktionärer
Ylikarjula Jukka
Mikkonen-Karikko Marja-Leena
Lyyski Kaj
Räisänen Janna
Sormunen Anne
Rekilä Teppo
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landskapsdirektör
förvaltningschef
utvecklingsdirektör
regionplanerare
kontaktchef
planeringschef

13 landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande.
Beslut:
Ordförande konstaterade att 30 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 23.4.2015 § 2
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.
Ordförandens förslag:
Landskapsfullmäktige
1) utser två protokolljusterare.
Protokolljusteringen sker 27.4.2015 vid samkommunens kansli.
2) framlägger protokollet till påseende på anslagstavlan vid samkommunens kansli 30.4.2015 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 Marja-Leena Patovisti och Jari Ojala till protokolljusterare,
2) godkände enhälligt att protokollet justeras vid samkommunens kansli
27.4.2015,
3) beslöt enhälligt att protokollet framläggs till påseende 30.4.2015 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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KALAJOKI STADS UTTRÄDE UR DELMEDLEMSSKAP I MELLERSTA
ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Landskapsstyrelsen 16.2.2015 § 5
Kalajoki stad har genom brev 18.12.2014 meddelat att staden säger upp
sitt delmedlemsskap i Mellersta Österbottens förbund fr.o.m. 1.1.2016.
Enligt grundavtalet upphör medlemsskapet i slutet av följande kalenderår efter meddelande om utträde.
Enligt förbundets grundavtal utbetalas medlemskommunandelen eller en
del av den på fullmäktiges beslut till en medlemskommun som utträder
ur samkommunen. Ifall de övriga kommunerna inte löser in den utträdande medlemskommunens medlemskommunandel minskas grundkapitalet. Ersättningen för grundkapitalandelen betalas som lika stora rater
under tre års tid efter att utträdet har trätt i kraft.
Kalajoki stads andel av grundkapitalet är 33 970,23 euro.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att Landskapsfullmäktige
1. antecknar Kalajoki stads anmälan om utträde till kännedom,
2. betalar Kalajoki stad kommunens andel av grundkapitalet på 33
970,23 euro som en engångsbetalning efter att bokslutet för år 2015
godkänts,
3. minskar grundkapitalet med 33 970,23 euro, vilket innebär att Mellersta Österbottens grundkapital är 447 370,23 euro efter att Kalajoki
stad utträtt ur förbundet,
4. konstaterar att antalet fullmäktigeledamöter minskar med 5 ledamöter fr.o.m. 1.1.2016. Då består landskapsfullmäktige av 38 ledamöter.
Beslut:
Styrelsen godkände enhälligt landskapsdirektörens förslag.
--Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 3
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. antecknar Kalajoki stads anmälan om utträde till kännedom,
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2. konstaterar att förbundet betalar Kalajoki stad kommunens andel
av grundkapitalet på 33 970,23 euro som en engångsbetalning efter att bokslutet för år 2015 godkänts,
3. minskar grundkapitalet med 33 970,23 euro, vilket innebär att
Mellersta Österbottens grundkapital är 447 370,23 euro efter att
Kalajoki stad utträtt ur förbundet,
4. konstaterar att antalet fullmäktigeledamöter minskar med 5 ledamöter fr.o.m. 1.1.2016. Då består landskapsfullmäktige av 38
ledamöter.
Beslut:
Fullmäktige godkände styrelsens förslag enhälligt.
---
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VAL AV LANDSKAPSSTYRELSENS MEDLEMMAR SAMT UTNÄMNANDE
AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR ÅREN 2015–2016

Landskapsstyrelsen 16.2.2015 § 6
Enligt § 16 i grundavtalet utses elva (11) medlemmar till styrelsen. Till
var och en av dem utnämns dessutom en personlig ersättare.
Sammansättningen av landskapsstyrelsen bör genomföras så att den
motsvarar den röstandel som olika grupperingar som finns representerade i fullmäktigena i samkommunområdets medlemskommuner fått i
kommunalvalet enligt proportionalitetsprincipen i vallagen.
Vid val av styrelse eftersträvas utöver vad som stadgas i kommunal- och
vallagen samt lagen om jämställdhet att beakta den regionala representationen och medlemskommunernas olikheter.
En medlem i landskapsstyrelsen vars hemkommun är intressebevakningsmedlem, kan delta i det förberedande arbetet och det egentliga beslutsfattandet endast vad gäller verksamhet i anknytning till intressebevakning.
Då beslut fattas har varje medlem i landskapsstyrelsen en röst till förfogande.
För styrelsen används benämningen landskapsstyrelsen.
Mandatperioden för landskapsstyrelsens medlemmar är två år.
För landskapsstyrelsens uppgifter tillämpas i lämpliga delar vad som
stadgas om kommunstyrelsens uppgifter i kommunallagens (365/95) 23
§.
Landskapsstyrelsen 2013-2014
Medlem
Ojala Kauko, Karleby
Kentala Anneli, Halso
Tuikka Elina, Lestijärvi
Ojanperä Kaija, Karleby
Jyrinki Jouni, Kalajoki
Haapalehto Raimo, Vetil
Kouvo Kajsa, Karleby
Pihlajamaa Arto, Vetil
Kivistö Matti, Karleby
Harju Ulla-Riitta, Toholampi
Kant Esa, Karleby

Protokolljusterarnas initialer

Personlig ersättare
C
C
C
C
C
C
SFP
Sannf
Saml.
SDP
SDP

Poranen Helena , Perho
Mäkelä Antti, Kaustby
Orjala Jari, Kannus
Syri Anna-Maija, Toholampi
Virolainen Timo, Karleby
Kinnunen Helena, Reisjärvi
Timonen Marlene, Karleby
Lehtinen Lasse, Kannus
Typpö Sakari, Kannus
Patovisti Marja-Leena, Perho
Hentelä Raimo, Karleby

C
C
C
C
C
C
SFP
Sannf
Saml.
SDP
SDP
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Som landskapsstyrelsens ordförande under åren 2013–2014 verkade
Kauko Ojala och som vice ordförande Esa Kant.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige
1) utnämner medlemmarna i landskapsstyrelsen och personliga ersättare
till dem för åren 2015–2016,
2) och utser en ordförande och en vice ordförande för landskapsstyrelsen
av de personer som utnämnts.
Beslut:
Styrelsen godkände enhälligt landskapsdirektörens förslag.
--Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 4
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
1) utnämner medlemmarna i landskapsstyrelsen och personliga ersättare
till dem för åren 2015–2016,
2) och utser en ordförande och en vice ordförande för landskapsstyrelsen
av de personer som utnämnts.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utnämnde enhälligt följande medlemmar och personliga ersättare till
dessa till landskapsstyrelsen åren 2015–2016:
Medlem
Ojala Kauko, Karleby
Kentala Anneli, Halso
Tuikka Elina, Lestijärvi
Loukiainen Marita, Karleby
Jyrinki Jouni, Kalajoki
Haapalehto Raimo, Vetil
Kouvo Kajsa, Karleby
Pihlajamaa Arto, Vetil
Typpö Sakari, Kannus
Harju Ulla-Riitta, Toholampi
Kant Esa, Karleby

Personlig ersättare
C
C
C
C
C
C
SFP
Sannf
Saml
SDP
SDP

Poranen Helena , Perho
Mäkelä Antti, Kaustby
Orjala Jari, Kannus
Syri Anna-Maija, Toholampi
Virolainen Timo, Karleby
Kinnunen Helena, Reisjärvi
Timonen Marlene, Karleby
Lehtinen Lasse, Kannus
Kivistö Matti, Karleby
Urpilainen Kari, Karleby
Patovisti Marja-Leena, Perho

C
C
C
C
C
C
SFP
Sannf
Saml
SDP
SDP

2. utnämnde Kauko Ojala till ordförande och Esa Kant till vice ordförande i landskapsstyrelsen för åren 2015–2016.
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UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Revisionsnämnden 3.3.2015 § 4
Enligt kommunallagen bör revisionsnämnden bereda ärenden om
revision av förvaltning och ekonomi som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma om de verksamhetsmässiga och ekonomiska
mål som ställts upp av fullmäktige har förverkligats.
Förslag:
Revisionsnämnden för en diskussion om de observationer som ska
tas med i utvärderingsberättelsen.
Beslut:
Revisionsnämnden behandlar den preliminära utvärderingsberättelsen
vid sitt sammanträde 19.3.2015. Utkastet till utvärderingsberättelse
skickas till nämndens medlemmar senast måndag 16.3.2015.
Revisionsnämnden 13.4.2015 § 9
Förslag:
Revisionsnämnden fattar beslut om att godkänna utvärderingsberättelsen för år 2014 och framför den vidare till landskapsfullmäktige för behandling.
Beslut:
Revisionsnämnden godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 5
Revisionsnämndens förslag:
Revisionsnämnden framför utvärderingsberättelsen för landskapsfullmäktige för behandling.
Revisionsnämndens ordförande Aimo Maijala presenterade utvärderingsberättelsen för år 2014.
Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt utvärderingsberättelsen för
år 2014 till kännedom.
---
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BOKSLUT FÖR ÅR 2014

Landskapsstyrelsen 16.2.2015 § 7
Enligt kommunallagen skall samkommuners bokslut innehålla balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och bilagor med uppgifter
om dem samt budgetutfall och verksamhetsberättelse. Om samkommuners verksamhetsberättelse stadgas i kommunallagens 69 §. Enligt den
bör verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för hur de mål för
verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåttsLandskapsfullmäktige godkände 27.11.2013 ekonomiplanen och verksamhetsplanen för åren 2014-2016 och de verksamhetsmässiga målen
för år 2014, budgeten för år 2014 och att budgeten är bindande på följande nivåer: lagstadgad verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.
Budgetplan för år 2014:
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsutgifter

1 784 050 euro
1 783 150 euro

I budgeten fördelades verksamhetsintäkterna enligt följande:
Kommunernas medlemsavgifter
1 267 700 euro
Understöd och bidrag
416 050 euro
Övriga verksamhetsintäkter,
100 300 euro
Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
Förbundets lagstadgade verksamhet
986 300 euro
Förbundets övriga utvecklingsverksamhet 385 600 euro
Projekt
419 850 euro
Budgetens under-/överskott 0 euro.
Verksamhetsanslag
Personalkostnader

314 500 euro
1 030 120 euro

BOKSLUTETS NYCKELTAL FÖR ÅR 2014
Verksamhetsintäkter
1 758 091,69 euro, varav
- kommunandelar för eg. verksamhet
1 267 700,00 euro/ 72 %
- understöd och bidrag
288 112,79 euro/ 16 %
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202 278,90 euro/12 %
40 773,27euro

Verksamhetskostnader
Finansieringsintäkter och -utgifter

1 762 127,83 euro
280,38 euro

Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
Lagstadgad verksamhet
1 066 238 €
Övrig utvecklingsverksamhet
416 984 €
Projekt
285 146 €
Driftsanslagens utfall
Personalkostnadernas utfall

400 352,95 euro/127,3 %
919 697,10 euro/89,3 %

Resultatet för Mellersta Österbottens förbunds räkenskapsperiod är
- 3 755,76 euro.
Som justeringspott för räkenskapsperiodens resultat i bokslutet antecknades avveckling av fonder 58 050 euro. Överskottet för räkenskapsperioden blir därefter 54 294,24 euro.
I sin balansräkning har samkommunen ett överskott på totalt 215 690,51
euro från tidigare år.
Grundkapitalet 31.12.2014 var 481 340 euro.
Budgetens intäkter och utgifter presenteras enligt ansvarsområde.
EU:s strukturfonder och statens tillgångar sköts på balanskonton. Kommunernas medlemsavgifter uppbärs fyra gånger under året.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. föreslår att överskottet för räkenskapsperioden 2014 på 54 294,24 €
tecknas på räkenskapsperiodens vinst-/förlustkonto.
2. godkänner bokslutet för år 2014 och undertecknar det,
3. överlämnar det till revisorn för revision, och
4. överlämnar bokslutet vidare till fullmäktige för behandling efter beredningen i revisionsnämnden.
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Beslut:
Styrelsen godkände landskapsdirektörens förslag enhälligt.
--Revisionsnämnden 3.3.2015 § 3
Bokslutet för år 2014 presenteras av landskapsdirektören och förvaltningschefen.
Förslag:
Revisionsnämnden antecknar presentationen av bokslutet till kännedom i
detta skede.
Beslut:
Revisionsnämnden antecknade presentationen av bokslutet till kännedom in detta skede.
Revisionsnämnden 13.4.2015 § 8
Enligt kommunallagens 75 § skall revisorerna för varje räkenskapsperiod
avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av
revisionen. Berättelsen skall också innehålla ett uttalande om bokslutet
bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet i fråga och
den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig). Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning
och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet
eller den åsamkade skadan inte är ringa, skall i revisionsberättelsen riktas
en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen
kan inte riktas mot fullmäktige.
Revisionsnämnden skall inhämta en förklaring av den som saken gäller
samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. När
fullmäktige godkänner bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Samkommunens revisionssamfund BDO Audiator Oy har 13.4.2015 utgett en revisionsberättelse för revisionen för år 2014. I berättelsen ingår
inga anmärkningar.
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Förslag:
Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för år 2014 för kännedom och föreslår utifrån den för landskapsfullmäktige att boks- lutet för
år 2014 fastställs och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsperioden 2014.
Beslut:
Revisionsnämnden godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 6
I utvärderingsberättelsen konstateras att de inkomstanslag som reserverats för förbundets övriga verksamhet i budgeten överskreds med 16 050
euro och att utgiftsanslagen överskreds med 31 384 euro, vilket innebär
att nettoutgiften överskreds med 15 333 euro. Överskridandet av anslaget har inte godkänts av landskapsfullmäktige.
Revisionsnämndens förslag:
Revisionsnämnden föreslår för landskapsfullmäktige att bokslutet för år
2014 fastställs och att de redovisningsskyldiga beviljas redovisningsoch ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2014.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände överskridandet av anslagen enhälligt,
2. antecknade enhälligt revisionsberättelsen till kännedom och
3. fastställde bokslutet för år 2014 enhälligt och
4. beviljade enhälligt de redovisningsskyldiga redovisnings- och ansvarsfrihet.
---
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UTARBETANDE AV ETAPPLANDKSAPSPLAN 4 FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

Landskapsstyrelsen 26.3.2012 § 39
Mellersta Österbottens förbund har påbörjat beredningen av etapplandskapsplan 4. Landskapsplaneringen framskrider i takt med programmet
som utarbetats i etapp 1 och den förverkligas i form av en etapplanering.
I landskapsplanens etapplan 1 (fastställd av miljöministeriet 24.10.2003)
behandlades följande ämnesområden:
- de centrala målområdena för utveckling i landskapet,
- markanvändningsreserveringar som förutsätts av områdes- och samhällsstrukturen med undantag av stora handelsenheter,
- trafik- och tekniska arrangemang som är hållbara ur miljö- och ekonomisynvinkel med undantag av vindkraftverk,
- grund- och ytvattenområden som förutsätts av en hållbar användning
av naturresurser med undantag av torvproduktion och marktäkter,
- skydds- och Natura 2000-områden som tryggar en ekologiskt hållbar
områdesanvändning samt
- områdesreserveringar som förutsätts för att värna om landskapet, naturresurserna och kulturarvet samt tillräckligt med rekreationsområden.
I etapplandskapsplan 2 (fastställd av statsrådet 29.11.2007) behandlas
följande:
- mångsidig användning av myrar,
- vindkraftsproduktion i havsområden,
- handelns servicenät och
- fornminnen samt landskaps- och kulturmål (uppdatering).
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I etapplandskapsplan 3 (fastställd av miljöministeriet 8.2.2012) behandlas följande:
- handelns servicenät
- områdesreserveringar som berör marktäkter.
I etapplandskapsplan 3 granskas dessutom följande punkter i de gällande
etapplanerna 1 och 2:
- samhällsstrukturen
- rekreationsområden
- områdesreserveringar som berör värnande om naturens mångfald
- beteckningar som berör utvecklingsprinciper.
Med landskapsplanen hävs etapplan 1 och 2 vad gäller de områdesreserveringar och beteckningar som etapplan 3 riktar sig till.
Etapplandskapsplan 4 koncentrerar sig på placeringen av vindkraften på
fastlandet samt styrningen av den i landskapet Mellersta Österbottens
område.
Vid utarbetandet av etapplandskapsplan 4 tas stöd av fastställda etapplaner samt i synnerhet av vindkraftsutredningen för Norra och Mellersta
Österbottens fastlandsområde. Dessutom beaktas bl.a. vindkraftsprojekt
som planeras i området i den mån det behövs samt landskapsplaneringens situation i landskap som angränsar till landskapet Mellersta Österbotten.
Utarbetandet av landskapsplanen grundar sig på den lagstiftning som
styr landskapsplaneringen, på statsrådets principbeslut, handböcker om
landskapsplanering och på landskapets övriga planeringssystem.
Ansvaret för programmeringen och utarbetandet av landskapsplanen tillfaller Mellersta Österbottens förbund och en delegation för landskapsplaneringen som styr beredningen. Delegationen består av
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tjänsteinnehavare som ansvarar för medlemskommunernas planläggning
samt representanter för NTM-centralen i Södra Österbotten och Mellersta Österbottens förbund.
Ramboll Finland Oy och arkitekt Jouni Laitinen i egenskap av planläggare har fått i uppgift att utarbeta etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten.
Enligt det preliminära schemat borde förslaget till landskapsplan skickas
för godkännande till landskapsfullmäktige i september 2013.
Enligt markanvändning- och bygglagen (MarkByggL) bör det meddelas
att en plan blivit anhängig så att delaktiga har möjlighet att få uppgifter
om utgångspunkterna för planläggningen och förfarandet vid deltagande
och bedömning. Meddelandet om anhängigheten bör ordnas på ett sätt
som är lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse.
Då planen utarbetas bör det enligt MarkByggL i ett så tidigt skede som
möjligt utarbetas en plan för förfarandet vid deltagande och växelverkan
som är nödvändig med tanke på planens syfte och betydelse samt för
planens konsekvensbedömning.
Som grund för utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten utarbetas ett program för deltagande och bedömning (PDB).
Programmet för deltagande och bedömning är ett dokument som förutsätts av markanvändnings- och bygglagen. I planen beskrivs deltagande
och växelverkan som ska följas vid utarbetandet av planen (MarkByggL
63 § och 9 §). I det utarbetade programmet för deltagande och bedömning ingår även uppgifter om utgångspunkterna, målen och schemat för
planeringen.
Intressenter kan ge respons om programmet för deltagande och bedömning till Mellersta Österbottens förbund under den meddelade perioden
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för framläggandet och även därefter under planläggningsprocessen, fram
till framläggandet av planförslaget. Planen revideras vid behov under arbetets gång.
Målen för och förverkligandet av etapplandskapsplan 4 kommer att behandlas under delegationen för landskapsplaneringens möte tillsammans
med kommunerna, NTM-centralen och representanter för regionala aktörer. I anknytning till mötet ordnas även det första myndighetssamrådet i
anknytning till landskapsplanen.
Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. beslutar att ordna ett myndighetsmöte om huruvida programmet för
deltagande och bedömning är tillräckligt omfattande,
2. föreslår för landskapsfullmäktige att
- landskapsfullmäktige antecknar målen för, förverkligandet av och
beredningssituationen för Mellersta Österbottens landskapsplan,
etapplan 4 till kännedom samt
- att landskapsfullmäktige kungör att etapplandskapsplan 4 blivit anhängig.
Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutar enhälligt
1. att ordna ett myndighetsmöte om huruvida programmet för deltagande
och bedömning är tillräckligt omfattande,
2. att föreslå för landskapsfullmäktige att
- landskapsfullmäktige antecknar målen för, förverkligandet av och
beredningssituationen för Mellersta Österbottens landskapsplan,
etapplan 4 till kännedom samt
- att landskapsfullmäktige kungör att etapplandskapsplan 4 blivit anhängig.
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Dessutom beslöt styrelsen att inför det verkställande mötet utreda om en
representant för markägarna kan utses till arbetsgruppen för landskapsplaneringen eller delegationen för landskapsplaneringen.
--Landskapsfullmäktige 25.4.2012 § 5
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige antecknar målen för
och förverkligandet av etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten
samt dess beredningssituation till kännedom samt kungör att etapp 4 blivit anhängig.
Fullmäktigeledamot Hans Snellman lämnade mötet under behandlingen
av ärendet kl. 18.50.
Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade målen för och förverkligandet av
etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten samt dess beredningssituation till kännedom samt kungör att etapp 4 blivit anhängig.
--Landskapsstyrelsen 21.5.2012 § 77
Enligt markanvändning- och bygglagen (MarkByggL) bör det meddelas
att en plan blivit anhängig så att intressenter har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen och förfarandet vid deltagande och bedömning.
Meddelandet om att planen blivit anhängig bör ordnas på ett sätt som är
lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse.
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Då planen utarbetas bör det enligt MarkByggL i ett så tidigt skede som
möjligt utarbetas en plan för förfarandet vid deltagande och växelverkan
som är nödvändig med tanke på planens syfte och betydelse samt för
planens konsekvensbedömning.
Som grund för utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten gjordes ett program för deltagande och bedömning (PDB).
I programmet för deltagande och bedömning presenteras vissa delar av
målen för och förverkligandet av landskapsplanen. Dessutom ordnas
landskapsplanens första myndighetsmöte samt möten i kommunerna för
att kartlägga planens utgångspunkter.
Kungörelse om att denna etapp av landskapsplanen för Mellersta Österbotten har blivit anhängig publiceras och intressenternas åsikter om PDB
begärs under perioden 22.5 - 30.6.2012.
Mera information fås av programchef Teppo Rekilä.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen beslutar
1. att verkställa landskapsfullmäktiges beslut
2. att kungöra att landskapsplanens etapp 4 blivit anhängig samt
3. att begära samarbetsparternas åsikter om programmet för deltagande
och bedömning.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 15.4.2013 § 52
Det första myndighetsmötet i etapp 4 av landskapsplanen, som framskridit till beredningsskedet, hölls 5.10.2012. Vid myndighetsmötet presenterade projektchef Minna Vesisenaho (Ramboll Finland Oy) programmet
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för deltagande och bedömning (PDB) för Mellersta Österbottens etapplandskapsplan 4. Kommentarer inlämnades från Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund, huvudstaben,
Trafikverket, Museiverket, NTM-centralen i Södra Österbotten samt
Fingrid. I kommentarerna framkom en önskan om ett separat samråd
mellan förbunden. Dessutom framfördes preciseringar till PDB, som
därefter har uppdaterats efter kommentarerna.
Under den gångna vintern har vindkraftsplanen diskuterats i en arbetsgrupp för områdesanvändningen, som består av planerare inom markanvändningen i kommunerna i landskapet, vid ett gemensamt möte med
grannlandskapens förbund samt vid ett arbetsmöte vid miljöministeriet.
För tilläggsutredningar som är nödvändiga med tanke på vindkraftsbyggandet ansökte man i november om statsbidrag med 30 procents egenfinansieringsandel. Bidraget beviljades enligt verkliga kostnader med en
kostnadsberäkning på 175 500 euro enligt ansökan.
För närvarande bereds en helhet av nödvändiga tilläggsutredningar. Av
dessa är de viktigaste utredningar som berör landskap, fåglar, specialtransporter och natur samt bedömning av de nya vindkraftsområden som
tagits med i planutkastet. Bedömningen sker på ett sätt som motsvarar
utredningar som gjorts för områdena tidigare.
Avsikten är att utkastet till vindkraftsplanen ska framläggas i beredningsskedet i maj. Tilläggsutredningar som anses vara nödvändiga bearbetas under sommaren och enligt schemat framskrider planen till förslagsskedet hösten 2013.
Information om hörandet i beredningsskedet för vindkraft på fastlandsområden i etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten delges och
planutkastet framläggs offentligt under perioden 2.5.2013 - 31.5.2013.
Materialet publiceras dessutom på Mellersta Österbottens förbunds
webbplats. Från intressenterna begärs utlåtanden om planutkastet. Efter
att bemötanden utarbetats till utlåtandena ordnas ett arbetsmöte mellan
myndigheterna och sammanslutningarna.
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Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att framlägga planutkastet under perioden 2.5.2013 31.5.2013 samt begär att kontaktmyndigheterna ska framföra sina åsikter
om planutkastet.
Regionplanerare Janna Räisänen presenterade planutkastet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Landskapsstyrelsen 17.6.2013 § 97
Perioden för framläggandet av etapplandskapsplan 4 för vindkraft gick
ut 31.5.2013. Ett planmöte med kontaktmyndigheterna hålls 19.6.2013.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen antecknar de utlåtanden som inlämnats under perioden för
framläggandet till kännedom och utnämner representanter för styrelsen
till det planmöte som hålls 19.6.2013.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt och utnämnde Kauko Ojala, Anneli Kentala, Raimo Haapalehto och Raimo Hentelä till representanter
för landskapsstyrelsen vid planmötet.
Landskapsstyrelsen 26.8.2013 § 104
Om utkastet till etapplandskapsplan 4 inlämnades sammanlagt 24 utlåtanden och anmärkningar (22 utlåtanden och 2 anmärkningar).
De inlämnade utlåtandena och anmärkningarna behandlades vid arbetsmötet i beredningsskedet, som hölls 19.6.2013. De myndigheter som
deltog i mötet framförde sina egna kommentarer om planutkastet och utlåtandena. Beredningen av landskapsplanen har fortsatt utifrån den inlämnade responsen. Det sammandrag som gjorts utifrån utlåtandena och
anmärkningarna har försetts med bemötanden till utlåtandena. Separata
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möten om de viktiga planeringsfrågorna ordnas i augusti-september.
Avsikten är att utkastet till landskapsplanen ska beredas till ett planförslag under hösten så att planförslaget är framlagt för utlåtanden i början
av år 2014. Avsikten är att planförslaget ska tas till landskapsfullmäktiges vårmöte för behandling år 2014.
Regionplanerare Janna Räisänen och planeringschef Teppo Rekilä presenterade utlåtanden som inlämnats i beredningsskedet samt bemötanden
till dessa.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner bemötandena till de utlåtanden som inlämnats i beredningsskedet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 18.11.2013 § 141
Etapplandskapsplan 4 som håller på att beredas av Mellersta Österbottens förbund är en plan som styr placeringen av den regionalt betydande
vindkraften på fastlandsområden. Etapplan 4 har framskridit till förslagsskedet. Tio eller fler vindkraftsområden har varit mål för utredningen av vindkraftsområden med en regional betydelse. De vindkraftsområden som presenteras i landskapsplanen har en areal på minst 5 km2.
Utkastet till landskapsplan har varit framlagt under perioden 2.5.2013 31.5.2013 och om utkastet inlämnades sammanlagt 22 utlåtanden och
två åsikter. Utifrån den respons som inlämnats i utkastsskedet togs tre
nya områden med bland de områden som ska utredas och ett av områdena i utkastet lämnades utanför utredningen.
I utredningsarbetet i anknytning till etapplandskapsplan 4 bereddes under hösten separata utredningar och arbetsmöten hölls om de viktigaste
planeringsfrågorna tillsammans med Fingrid och NTM-centralen. Då de
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separata utredningarna blivit färdiga och då planen framskrider till förslagsskedet
finns det skäl att granska gränserna för de vindkraftsområden som ingår i
förslaget till landskapsplanen.
Grunder för gränsdragningen:
I de separata utredningarna anvisas möjligt vindkraftsbyggande i regel
till de vindkraftsområden som ingått i utredningen. I projektplanernas utredningsarbete preciseras de områdesgränser som preciseras genom långt
framskridna generalplaner så att de stämmer överens med projektutredningarna. Bedömningen av konsekvenser för landskapet, det växande
avståndet till bosättningen samt fågelutredningen stöder de ändringar
som gjorts i gränserna. Fågelutredningen har utöver ovan nämnda ändringar även lett till ett behov av avgränsningar på ett utredningsområde.
Kuuronkallio, Kannus. Området görs mindre på grund av konsekvenser
för landskapet, bosättningen och ett örnrevir.
Toholampi västra, Toholampi. Området har delats in i två områden utifrån utredningar i samband med den pågående generalplanen och placeringsplanen.
Kokkoneva, Perho. Området gjordes mindre på grund av ett rastområde
för fåglar och ett fiskgjusbo.
Kritiska områden:
Utifrån fågelutredningen har ett vindkraftsområde visat sig vara kritiskt.
Dessutom har alla de tre av de nya utredningsområdena som tagits med
utifrån responsen i utlåtandena från utkastsskedet visat sig vara något
svårare att genomföra.
Järvineva, Halso. I utredningen av specialtransporter framkom att området har en något mjukare terräng än de övriga utredningsområdena och
är därför svårare att genomföra. Bosättning finns nära.
Alaviirre, Karleby. Området ligger längs ett fågelflyttstråk. Försvarsmaktens utlåtande om området saknas fortfarande. Finns på ett flyghinderområde.
Kalliolampi, Lestijärvi. Området är betydande med tanke på landskapet.
I närheten av området finns dessutom ett fiskgjusbo och ett örnrevir och
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i landskapsplanen anvisas en vägsträckning på området. Området ligger
på ett rådjursstråk, 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 för fullmäktige att fullmäktige tar ställning
till beredningsprocessen för etapplandskapsplan 4 och de faktorer som
framkommit i de separata utredningarna under beredningen 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 för fullmäktige att fullmäktige tar ställning
till beredningsprocessen för etapplandskapsplan 4 och de faktorer som
framkommit i de separata utredningarna under beredningen samt framför
sin åsikt om de vindkraftsområden som ingår i förslaget till landskapsplan.
Beslut:
Landskapsfullmäktige diskuterade den plan som håller på att beredas
och bidrog med frågor och enskilda ställningstaganden för den fortsatta
beredningen.
Landskapsstyrelsen 25.8.2014 § 181
I förslagsskedet har beredningen av Mellersta Österbottens etapplandskapsplan 4 framskridit till ett planförslag. Planförslaget består av den
fjärde etappens plankarta och planbeskrivning med bilagor. Dessutom
utarbetas en kartsammanställning där de fastställda etapplanerna har
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kombinerats med nya ämnesområden och ämnesområden som ska uppdateras i etapplan 4.
Efter landskapsfullmäktiges bidrag fortsatte diskussionen om de vindkraftsområden som utreds med en kommunrunda
i de kommuner som meddelat att det finns ett behov av diskussion. Till
beredningen av planförslaget medtogs 19 vindkraftsområden som ska utredas. Utredningarna har uppdaterats i den utsträckning som är nödvändigt.
Utifrån utredningarna och det arbetsmöte som ordnades 18.6.2014 vid
miljöministeriet har det framkommit ett behov av att avgränsa område
15 Toholampi Östra ytterligare så att det ligger längre bort från
Lestijokidalens nationellt sett värdefulla landskapsområde. Delegationen
för landskapsplaneringen framför sin åsikt i frågan vid ett möte som
hålls 22.8.
Avsikten är att planförslaget samt en kartsammanställning som består av
gällande etapplaner ska framläggas enligt PDB på Mellersta Österbottens förbunds kansli samt i medlemskommunerna under minst 30 dygn
under perioden 1 - 30.9.2014.
Kungörelserna publiceras i de dagstidningar som meddelas i PDB. Om
framläggandet informeras dessutom på Mellersta Österbottens förbunds
webbplats. På webbplatsen finns även annat viktigt planmaterial tillgängligt.
Begäran om utlåtanden om planförslaget skickas till de delaktiga enligt
PDB och till varje myndighet som separat begär ett sådant. Avsikten är
att inlämnade utlåtanden och anmärkningar ska behandlas under oktober
månad. Dessutom utarbetas sammanfattningar av och bemötanden till
dessa. Ett myndighetsmöte enligt markanvändnings- och bygglagen ordnas i slutet av oktober.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. framlägger hela förslaget till landskapsplan (etapplan 4) till påseende
under perioden 1 - 30.9.2014,
2. begär utlåtanden om planförslaget (etapplan 4) genom en begäran om
utlåtande och
3. ger regionplaneringens ansvarsområde i uppgift att göra eventuella
ändringar och revideringar i förslaget till landskapsplan (etapplan 4)
enligt de förslag som framförs i utlåtandena och på mötena.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Styrelsens suppleant Anna-Maija Syri lämnade mötet under behandlingen av ärendet och under beslutsfattandet. Landskapsstyrelsens ledamot
Ulla-Riitta Harju lämnade mötet under behandlingen av ärendet kl.
11.25.
Landskapsstyrelsen 10.11.2014/§ 207
Förslaget till etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten var framlagt under perioden 1.9 - 8.10.2014. Om förslaget till landskapsplan begärdes utlåtanden från 47 instanser. Kungörelsen publicerades i de officiella dagstidningarna. Sammanlagt inlämnades 27 utlåtanden och 17
anmärkningar. Av anmärkningarna var tre från näringslivet, två från en
lokalförening och 12 från privatpersoner med underskrifter från sammanlagt 28 personer. En av de anmärkningar som inlämnades av en privatperson har kompletterats med en expertbedömning vad gäller konsekvenser för landskapet.
I de utlåtanden som inlämnats från kommunerna föreslog Halso,
Lestijärvi och Toholampi att vindkraftsområdena ska utvidgas eller att
vindkraftsbyggande möjliggörs på nya områden. Kannus, Kaustby,
Perho och Vetil samt Evijärvi kommuner hade inget att anmärka om
planförslaget. Karleby föreslår att området Hilli stryks från planförslaget
på grund av den press på att bygga som konstaterats i samband med utarbetandet av etappgeneralplanen för bybebyggelsen i Kelviå randområde.
Utlåtandena och anmärkningarna som berör vindkraftsområdena i det
förslag som varit framlagt riktade sig i stort sett till de tv-områden som
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anvisas på följande sida. Utlåtanden som berör de olika vindkraftsområdena har markerats med raster och anmärkningarna med cirklar. I det utlåtande som markerats vid gränsen föreslås att tv-området i fråga utvidgas.
I utlåtandena framfördes dessutom allmänna åsikter om planförslaget
och dess utredningsmaterial. I åsikterna i utlåtandena och anmärkningarna framkommer att det omfattande vindkraftsbyggandet skapat en osäkerhet och känslig attityd i förhållande till den information som finns till
hands. Privatpersonernas anmärkningar berör huvudsakligen sådana
vindkraftsprojekt som planeras i deras närmaste livsmiljö.
De bedömningar av miljökonsekvenser och den generalplanering som
pågår inom olika projekt samtidigt med landskapsplaneringen har för sin
del påverkat dem som inlämnat utlåtanden. Flera åsikter som berör landskapsplanen kommer att behandlas först i samband med den noggrannnare planeringen.
I sina bemötanden konstaterar Mellersta Österbottens förbund att styrningen av det vindkraftsbyggande som ingår i landskapsplanens mål
skapar möjligheter och är framåtseende. I landskapsplanens planbestämmelser, i planbeskrivningen och i utredningarna har man försökt
föra fram osäkerhetsfaktorer som bör beaktas på de olika områdena i de
mera detaljerade planerna. Vindkraftsområdena preciseras och vindkraftverkens placeringar fastställs först i samband den områdesspecifika
planeringen och konsekvensbedömningen. I landskapsplanen har man
inte i onödan velat begränsa möjligheten att undersöka områdenas lämplighet ifall granskningen av de icke-områdesspecifika analyserna har
gjort vindkraftsbyggande möjligt och utredningarna inte har kunnat påvisa att områdena absolut är olämpliga för detta ändamål.
4. Beteckningar beträffande landskap och kulturmiljö som uppdateras i
etapplan 4 väckte uppmärksamhet hos NTM-centralen, Trafikverket och
Museiverket. I bemötandena preciserades att uppdateringens syfte är att
skapa aktuell information som överensstämmer med de nationella inventeringarna. I regionplaneringen konstaterades dessutom att Mellersta Österbottens landskapsplan inom den närmsta framtiden bör uppdateras
med statsrådets beslut år 2015 med den nya inventeringen av landskapsområden av riksintresse samt värdefulla landskapsområden av landskapsintresse och byggda kulturmiljöobjekt samt arkeologiska kulturarv
som ska ingå i en landskapsplan.
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Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
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Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen antecknar de utlåtanden och anmärkningar som inlämnats om
förslaget samt bemötanden till dem till kännedom och utser representanter för styrelsen till det myndighetsmöte i förslagsskedet som hålls
13.11.2014.
Under behandlingen av ärendet anlände landskapsstyrelsens medlemmar
Elina Tuikka (kl. 9.15) och Anneli Kentala (kl. 9.25) till mötet.
Beslut:
Styrelsen antecknade de inlämnade utlåtandena och anmärkningarna
samt bemötanden till dessa till kännedom och utnämnde styrelsens ordförande Kauko Ojala, styrelsemedlemmarna Anneli Kentala och Elina
Tuikka samt landskapsfullmäktiges ledamot Raimo Hentelä till styrelsens representanter till förslagsskedets myndighetsmöte 13.11.2014.
--Landskapsstyrelsen 17.11.2014 § 216
Etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten behandlades vid ett
myndighetsmöte i enlighet med § 66 i MarkByggL 13.11.2014. Vid
myndighetsmötet behandlades utlåtanden och anmärkningar som inlämnats om beredningsmaterialet samt hur de beaktats. Även ändringar som
är nödvändiga i planförslaget behandlades.
Genom att stryka tv-område 272_701 Hilli som funnits med i förslaget
säkerställs möjligheterna att bygga ut bybosättningen i Karleby. Genom
att avgränsa tv-område 849_703 Toholampi Östra säkerställs att de konsekvenser som riktas till Natura-området beaktas i den mera detaljerade
planläggningen. I övrigt är de ändringar som ska göras på plankartan av
teknisk natur. Eftersom ett vindkraftsområde som ingått i det förslag
som varit framlagt stryks rekommenderar miljöministeriets planstyrning
att planförslaget framläggs på nytt (§ 32 MarkByggL).
Vid myndighetsmötet framkom behov av kompletteringar och preciseringar både i den utarbetade Natura-bedömningen och i planbeskrivningen. Dessutom rekommenderar miljöministeriet att landskapsutredningen
kompletteras med en kvalitativ bedömning av vindkraftsområdenas placering i förhållande till värdefulla landskapsområden och de eventuella
förändringar i landskapsförhållandena som byggandet medför. Ändringsbehoven fastställdes vid ett arbetsmöte med NTM-centralen och
miljöministeriet 27.11.2014.
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Enligt planerna ska det ändrade planförslaget samt den kartsammanställning som gjorts av gällande etapplaner ska läggas fram enligt § 65 i
MarkByggL och § 12 i MarkByggF på Mellersta Österbottens förbunds
kansli och i medlemskommunerna under tiden 19.1 – 17.2.2015. Kungörelse publiceras i de dagstidningar som nämns i PDB och om framläggandet informeras på Mellersta Österbottens förbunds webbplats där det
viktigaste planmaterialet finns tillgängligt. Intressenterna tillsänds en
begäran om utlåtande om det ändrade planförslaget.
Enligt planerna ska de inlämnade utlåtandena och anmärkningarna behandlas under februari-mars så att sammanfattningar och bemötanden
utarbetas. Dessutom ordnas ett myndighetsmöte i enlighet med MarkByggL i slutet av mars.
Efter att förslaget varit framlagt på nytt är syftet att etapplandskapsplan 4
ska överlåtas till fullmäktige för godkännande på våren 2015.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. beslutar att framlägga planförslaget på nytt 19.1 – 17.2.2015 och begär utlåtanden om det ändrade planförslaget.
2. meddelar landskapsfullmäktige om framskridandet av etapplandskapsplan
4 och om schemat för den fortsatta beredningen.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 9
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen informerar landskapsfullmäktige om framskridandet
av etapplandskapsplan 4 och om schemat för den fortsatta beredningen.
Beslut:
Fullmäktige antecknade framskridandet av etapplandskapsplan 4 och
schemat för den fortsatta beredningen till kännedom.
--Landskapsstyrelsen 23.3.2015 § 19
Förslaget till etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten var framlagt på nytt under tiden 19.1 – 17.2.2015. Om förslaget till landskaps

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktiges protokoll

Landskapsstyrelsen 2/2015
Landskapsstyrelsen 3/2015
Landskapsfullmäktige 1/2015

23.3.2015/§ 19
13.4.2015/§ 31
23.4.2015 § 7

Sida
33

plan skickades begäran om utlåtande till 47 parter. Kungörelsen publicerades i de officiella tidningarna. Sammanlagt 10 utlåtanden och 3 anmärkningar inlämnades. De anmärkningar som inlämnats av privatpersoner hade undertecknats av sammanlagt 8 personer. En av de anmärkningar som inlämnats av en privatperson har kompletterats med en expertbedömning om landskapskonsekvenser.
Av kommunerna inlämnades utlåtanden av Halso och Toholampi som
fortsättningsvis framförde att vindkraftsområdena ska utvidgas. Med undantag av NTM-centralen hade andra myndigheter inget att anmärka om
planförslaget. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:s anmärkningar berör konsekvenser som riktas till naturen och människorna
i vindkraftsområdena i Lestijokidalen och Lestijärvis omgivning.
Även NTM-centralens vindkraftsrelaterade utlåtanden om planförslaget
och den kompletterade konsekvensbedömningen för Natura-områdena
berör nästan samma områden. NTM-centralen tar kraftigast ställning till
den sydligaste delen av vindkraftsområdet Toholampi östra 849_703 i
Toholampi samt till vindkraftsområdet Honkakangas B 74_701 i Halso.
NTM-centralen föreslår att dessa områden ska strykas från landskapsplanen. I sitt utlåtande om den kompletterade Natura-bedömningen förutsätter NTM-centralen att det vid godkännandet av planen inte får finnas någon misstanke om att förverkligandet av de vindkraftsparker som
ingår i planen i avsevärd grad kunde försvaga naturvärdena på Naturaområdena och Natura-nätverkets sammanhållenhet.
Det planförslag som utarbetats innehåller områdesspecifika planeringsbestämmelser för att bevara särdrag i naturen som framkommit i samband med beredningen av planen när det gäller skogsren (områdena
74_701, 74_702, 74_704, 421_702 och 421_703), fiskgjuse (421_704)
samt naturvärden på myrar som är viktiga med tanke på naturens mångfald (74_701).
Utgångspunkten för ett vindkraftsområdes avstånd till kungsörnsbon i
landskapsplanen har varit 2 km, men i praktiken är avståndet större än
så. I den konsekvensbedömning som riktar sig till Natura-områdena har
kollisionsrisken för kungsörn beräknats specifikt för olika vindkraftsområden. Enligt beräkningen är området Honkakangas B mest riskbenäget.
Enligt beräkningarna skulle en örn kollidera med områdets kraftverk en
gång på 14 år. NTM-centralen har i sitt utlåtande om Naturabedömningen fäst uppmärksamhet vid riskgränsen då kollideringsrisken
skulle medföra att kungsörnspopulationens utveckling skulle svänga i en
negativ riktning (enligt populationsmodelleringen cirka 0,5 – 1 individers tilläggsdödlighet per år per tio par örnar). I sin helhet är den
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kalkylerade kollideringsmängden för vindkraftsområdena i Mellersta Österbotten (98 % av örnarna väjer för kraftverken) 0,4 individer per år per
tio par örnar.
I den mera detaljerade planeringen är det möjligt att utreda kungsörnarnas beteende i olika revir mera detaljerat än i landskapsplanen. Bedömningen av Natura-konsekvenser grundar sig på Forststyrelsens befintliga
material, och på de kungsörnsrevir som finns på vindkraftsområdena eller i deras influensområde har det inte utförts några terrängobservationer.
Det undersöks om det är möjligt att tillägga en planeringsbestämmelse
som berör kungsörnen i landskapsplanen.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen antecknar de utlåtanden och anmärkningar som inlämnats om
förslaget till kännedom och utser styrelsens representanter till förslagsskedets myndighetsmöte 25.3.2015.
Efter myndighetsmötet överlåts planen för behandling vid landskapsstyrelsens möte 13.4.2015, och för behandling och godkännande vid landskapsfullmäktiges möte 23.4.2015.
Beslut:
Styrelsen
1. antecknade utlåtanden och anmärkningar som inlämnats om planen
samt deras bemötanden till kännedom
2. utnämnde Matti Kivistö, Arto Pihlajamaa och Raimo Haapalehto till
representanter vid myndighetsmötet 25.3.2015.
--Landskapsstyrelsen 13.4.2015 § 31
Efter förslagsskedet för etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten
ordnades det andra myndighetsmötet 25.3.2015. Vid myndighetsmötet
framförde NTM-centralen en synpunkt om att områden som samtidigt
omfattas av flera naturskyddsvärden inte är de bästa för vindkraftsproduktion. Utifrån de utlåtanden som framförts av NTM-centralen bör det
enligt miljöministeriet övervägas noggrant om Natura-bedömningen förutsätter att vindkraftsområden stryks och görs mindre.
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Inklusive beredningsmaterialet till planförslaget har bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna granskats efter myndighetsmötet.
De största förändringarna är att vindkraftsområde 74_704 Kannisto har
blivit mindre och att området Toholampi östra har indelats i två delar
849_703 Toholampi östra A och 849_704 Toholampi östra B. Av de områdesspecifika planeringsbestämmelser som styr planeringen av vindkraftsområdena har bestämmelsen om skogsrenens kalvningsområden
preciserats så att den även gäller områdena 421_701 Salmijärvi och
849_703 Toholampi östra A. Som ny områdesspecifik bestämmelse tilllades en bestämmelse som styr bevarandet av närliggande kungsörnsrevir för områdena 74_701 Honkakangas B, 74_702 Honkakangas A,
74_704 Kannisto, 421_702 Lestijärvi 2 samt 421_703 Lestijärvi 3.
De ändringar som gjorts i planförslaget (plankartan, kartan över objekt
och områden som ska strykas samt planbeskrivningen med bilagor) medför endast små konsekvenser och motsvarar tekniska revideringar.
På så sätt medför ändringarna inte att planförslaget måste framläggas på
nytt.
Enligt § 31 i markanvändnings- och bygglagen godkänns landskapsplanen av landskapets högsta beslutsfattande organ och den godkända landskapsplanen överlåts till miljöministeriet för fastställelse.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
1. fullmäktige godkänner de bemötanden som utarbetats till utlåtandena
och anmärkningarna,
2. fullmäktige godkänner etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten och
3. fullmäktige överlåter etapplandskapsplan 4 för fastställelse vid miljöministeriet.
Lasse Lehtinen förklarade sig jävig och lämnade mötet under behandlingen av ärendet och beslutsfattandet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
---
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Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 7
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
1. fullmäktige godkänner de bemötanden som utarbetats till utlåtandena
och anmärkningarna,
2. fullmäktige godkänner etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten och
3. fullmäktige överlåter etapplandskapsplan 4 för fastställelse vid miljöministeriet.
Ledamot Jukka-Pekka Tuikka förklarade sig jävig att delta i behandlingen av ärendet.
Ledamot Ilkka Piispanen framförde ett klämförslag:
”Landskapsfullmäktige konstaterar att skogsrenens kalvningsområden
har fått en betydande styrande prioritet i utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten trots att det saknas en vetenskaplig utredning om huruvida vindkraftverken skulle medföra konsekvenser för
bildningen av skogsrenens kalvningsområde.”
Förslaget fick understöd av ledamöterna Kauko Pahkakangas och Reino
Herlevi.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände enhälligt de bemötanden som utarbetats till utlåtandena
och anmärkningarna,
2. godkände enhälligt etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten
och
3. godkände enhälligt att etapplandskapsplan 4 för fastställelse vid miljöministeriet.
4. godkände enhälligt Ilkka Piispanens klämförslag beträffande landskapsplanen.
---
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UPPDATERING AV FÖRBUNDETS VERKSAMHETSSTADGAR

Landskapsstyrelsen 23.3.2015 § 20
Förbundets stadgar har uppdaterats senast 2011. Kompletteringar har
gjorts varje år.
I uppdateringen av stadgarna och anvisningarna har man beaktat den
förändrade lagstiftningen, de ändringsbehov som framkommit i den
praktiska verksamheten samt förbundets nya funktioner och uppgifter.
Den lagstiftning som påverkar kommuninvånarna och kommunerna håller på att genomgå stora förändringar. Den nya kommunallagen är i godkännandeskedet och träder i kraft i etapper under åren 2015–2016. Den
nya kommunallagen strävar efter att stärka helhetsstyrningen som verkställs bl.a. i den sammanställande kommunstrategin, kommunens ledning, ägarstyrning samt i lämpliga delar i tryggandet av invånarnas deltagande och påverkningsmöjligheter. Den nya kommunallagen gör det
möjligt för samkommunerna att sköta sina uppgifter tillsammans. I lagen
finns även bestämmelser om elektroniska möten och beslutsfattande.
År 2012 försågs den nuvarande kommunallagen med bestämmelser om
en kommuns och en kommunkoncerns interna övervakning och riskhantering. Bestämmelserna om intern kontroll och riskhantering har beaktats
i de stadgar och anvisningar som ska uppdateras.
Förbundets gällande förvaltningsnorm har i denna uppdatering indelats
så att förvaltningsnormen, fullmäktiges arbetsordning, förtroendepersonernas arvodesstadga och revisionsstadga är separata dokument efter
uppdateringen. Dessutom uppdateras anvisningen för intern kontroll och
förbundets verksamhetsföreskrifter.
Förvaltningsnormen, fullmäktiges arbetsordning, förtroendepersonernas
arvodesstadga och revisionsstadga behandlas vid landskapsstyrelsens
sammanträde i mars och överlåts till landskapsfullmäktige för beslutsfattande i april 2015. I samband med fullmäktiges verkställande godkänns
den uppdaterade anvisningen för intern övervakning och förbundets
verksamhetsstadga som nu kommer att utarbetas.
Att uppdatera och godkänna stadgarna så fort som möjligt är en förutsättning för att Mellersta Österbottens förbunds beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen för programperioden 2014–2020 ska godkännas av arbets- och näringsministeriet. Godkännandet av beskrivning
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en vid arbets- och näringsministeriet är en förutsättning för att Mellersta
Österbottens förbund ska kunna verka som finansierande myndighet.
Utkasten till stadgarna har behandlats två gånger vid ordförandesammanträden samt i ledningsgruppen.
Mera information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko och landskapsdirektören.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att förbundets förvaltningsnorm, fullmäktiges arbetsordning, förtroendepersonernas arvodesstadga och revisionsstadga överlåts till landskapsfullmäktige för godkännande.
Stadgarna träder i kraft 1.5.2015.
Landskapsdirektörens ändrade förslag:
Vid detta sammanträde behandlar styrelsen preliminärt utkasten till förbundets förvaltningsnorm, fullmäktiges arbetsordning, förtroendepersonernas arvodesstadga och revisionsstadga.
Vid sitt sammanträde i april framför landskapsstyrelsen ett slutligt förslag för landskapsfullmäktige om att godkänna stadgarna. Stadgarna
överlåts till landskapsfullmäktige för behandling och godkännande på
fullmäktiges sammanträde 23.4.2015.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 13.4.2015 § 32
Inga ändringsbehov har framförts när det gäller de utkast till stadgar som
behandlades vid föregående sammanträde.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att förbundets förvaltningsnorm, fullmäktiges arbetsordning, förtroendepersonernas arvodesstadga och revisionsstadga överlåts till landskapsfullmäktige för godkännande.
Stadgarna träder i kraft 1.5.2015.
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Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 8
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att förbundets förvaltningsnorm, fullmäktiges arbetsordning, förtroendepersonernas arvodesstadga och revisionsstadga överlåts till landskapsfullmäktige för godkännande.
Stadgarna träder i kraft 1.5.2015.
Beslut:
Fullmäktige godkände styrelsens förslag enhälligt.
---
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KP COBRA INVEST OY:S LÅN FRÅN MELLERSTA ÖSTERBOTTENS
FÖRBUND

Landskapsstyrelsen 13.4.2015 § 33
Mellersta Österbottens förbunds landskapsfullmäktige har 2001 beviljat
ett lån på 1.500.000 mark till KP Cobra Invest Oy för 7 år, som
25.11.2003 ändrades till euron, dvs. 252.281,89 euro. Lånetiden har förlängts två gånger, senast 2010. Lånetiden fortsätter nu fram till
31.12.2015. För lånet uppbärs ingen ränta.
KP Cobra Invest Oy har beviljat Kalvinit Oy ett lika stort lån på kapitalvillkor, som förfaller till betalning tillsammans med ränta 31.12.2015.
Kalvinit Oy har avgett en lägesrapport till KP Cobra Invest Oy om bolagets situation vid KP Cobra Invest Oy:s styrelsesammanträde 10.3.2015.
Enligt bolaget är alternativen följande:
- kapitallånet avskrivs
- lånetiden förlängs med tidigare villkor tills man hittar en köpare/industripartner
- lånet konverteras till Kalvinit Oy:s aktier (omfattar ägarrisk t.ex. vid
eventuella ersättningar till markägare)
- Kalvinit Oy:s läge utreds eller frivillig konkurs
Kalvinit Oy:s situation har diskuterats vid KP Cobra Invest Oy:s sammanträde 10.3.2015 och vid bolagsstämman 24.3.2015.
Bolagsstämman beslöt framföra för Mellersta Österbottens landskapsfullmäktige att förbundet skulle bevilja förlängning av lånetiden för KP
Cobra Invest Oy fram till 31.12.2020 med tidigare villkor (ränta 0 %).
Bolagsstämman beslöt även att den är beredd att bevilja förlängning av
lånetiden för Kalvinit Oy:s kapitallån fram till 31.12.2020 enligt tidigare
villkor ifall landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen godkänner förslagen med ovan nämnda villkor.
Mera information fås av utvecklingsdirektör Kaj Lyyski.
Vice ordförandens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att betalningstiden
för det lån som beviljats åt KP Cobra Invest Oy 10.5.2001 ska förlängas
fram till 31.12.2020 enligt ursprungliga villkor.
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Jukka Ylikarjula, Kauko Ojala och Janne Jukkola lämnade mötet på
grund av jäv. Under behandlingen av ärendet och beslutsfattandet fungerade vice ordförande Esa Kant som ordförande. KP Cobra Invest Oy:s
verkställande direktör Kaj Lyyski presenterade ärendet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 23.4.2015 § 9
Landskapsstyrelsen Förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att betalningstiden
för det lån som beviljats åt KP Cobra Invest Oy 10.5.2001 ska förlängas
fram till 31.12.2020 enligt ursprungliga villkor.
Fullmäktiges ordförande Janne Jukkola förklarade sig jävig att behandla
ärendet. Som ordförande under paragraf 9 fungerade fullmäktiges I vice
ordförande Erkki Mustasaari.
Beslut:
Fullmäktige godkände styrelsens förslag enhälligt.
---
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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.
Miljöministeriets förordning om ministeriets avgiftsbelagda prestationer 83/2013 § 3;
Beslutsavgift 220 euro.
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 97 euro i förvaltningsdomstolen.

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av

