KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
Landskapsfullmäktige 3/2017 FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid för möte:
Plats för mötet:

torsdag 23.11.2017 kl. 18.00–21.20
Soites auditorium, Mariegatan 16, Karleby

Mötet inleddes med att kulturkoordinator/Finland 100-kontaktpersonen Sanna-Maija Kauppi
berättade om aktuella frågor om Finlands 100-årsjubileum i Mellersta Österbotten 2017 och om
de kommande höjdpunkterna under jubileumsveckan.
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KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET OCH UNDERSKRIFTER

Pentti Haimakainen
ordförande

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
sekreterare

PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och konstaterats att det motsvarar mötets gång. Protokollets sidor har
samtidigt försetts med våra initialer.

Karleby

Tiina Isotalus
protokolljusterare

Pauli Jylhä
protokolljusterare

Protokollet är offentligt framlagt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats fr.o.m.
27.11.2017
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14 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
Landskapsfullmäktige 23.11.2017 § 14
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 7 arbetsdagar före
mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt dem som har
närvaro- och yttranderätt vid mötet. Information om mötet bör
publiceras på Mellersta Österbottens webbplats under samma tid.
Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats samt
ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 16.11.2017 per post till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och till kännedom för
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso 16.11.2017.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två
tredjedelar (36/24) av ledamöterna är närvarande.
Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen sammankallat
och beslutfört.
Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:
Halso
Pärkkä Timo
Hotakainen Petri
Kannus
Orjala Jari
Märsylä Raimo
Kaustby
Lindskog Tina
Kinnula
Pelkonen Esko
Hakkarainen Anitta
Karleby
Ojala Jyrki
Rahkola Riitta
Paloranta Johanna
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23.11.2017/§ 14
Taarna Terho
Isotalus Tiina
Hentelä Raimo
Häli Pirkko
Ruotsalainen Reijo
Tastula Seppo
Haimakainen Pentti
Anderson Stefan
Snellman Hans
Timonen Marlen

Kronoby
Wistbacka Inger
Åstrand Ulla-Maria
Lestijärvi
Perho
Rannila Minerva
Jylhä Pauli
Reisjärvi
Toholampi
Vetil

Torppa Jussi
Leivo-Rintakorpi Tuija

Övriga närvarande
Landskapsstyrelsen;
Mäkelä Antti
Kant Esa
Haapalehto Raimo
Ylikarjula Jukka, landskapsdirektör
Lyyski Kaj, utvecklingsdirektör
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, förvaltningschef
Mutka Marita, strategichef
Kopsala Susanna, ledningens sekreterare
Levaniemi Marjo, utbetalningsgranskare
Luokkala Leena, byråsekreterare
11 ledamöter från landskapsfullmäktige var frånvarande.
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Beslut:
Ordförande konstaterade att 26 ledamöter var närvarande. Mötet
konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört (36/24).
---
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15 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL
Landskapsfullmäktige 23.11.2017 § 15
Enligt 121 § i förvaltningsnormen utses två fullmäktigemedlemmar
till protokolljusterare. Som lagenlig information antecknas i
protokollet bl.a. anvisningar för rättelseyrkan och
besvärshänvisning samt anteckning om framläggandet av
protokollet.
Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas elektroniskt
till registratorskontoret i varje medlemskommun/kommunstyrelsen till
kännedom. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått
information om de beslut som nämns i protokollet den dag då
protokollet har publicerats på Mellersta Österbottens förbunds
webbplats.
Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1) utser två protokolljusterare.
Protokollet justeras efter mötet, dvs. 23.11.2017.
2) lägger fram protokollet offentligt 27.11.2017 på samkommunens
webbplats och skickar innan dess protokollet till medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1) utsåg Tiina Isotalus och Pauli Jylhä till protokolljusterare
2) godkände att protokollet justeras efter mötet, dvs. 23.11.2017.
3) beslutade att lägga fram protokollet offentligt 27.11.2017 på
samkommunens webbplats och att innan dess att skicka
protokollet till medlemskommunerna.
4) beslöt enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
---
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16 §

37

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSÖVERSIKT 2040 OCH
LANDSKAPSPROGRAM 2018-2021

Landskapsstyrelsen 14.11.2016 § 100
Den gällande landskapsstrategin för Mellersta Österbotten innehåller en
landskapsöversikt fram till 2030 och ett landskapsprogram för åren
2014–2017. Under 2017 bereds landskapsprogrammet för åren 2018–
2021.
Som grund för arbetet med att bereda ett nytt landskapsprogram har det
gjorts en utvärdering av landskapsprogramperioden 2014–2017 i
samarbete med andra landskap i Norra Finland (Lappland, Norra
Österbotten, Kajanaland). Utvärderingen har gjorts av en extern part
(MDI Consulting) och den blev färdig i slutet av oktober 2016. Utöver
en omfattande enkät och grundmaterialet har det gjorts intervjuer med
regionala nyckelpersoner i alla landskap. Dessutom har det ordnats en
workshop för en riktad grupp. I arbetet bedömdes hurdana effekter man
lyckats åstadkomma genom de nuvarande landskapsprogrammen.
Dessutom lyfte man fram framtida utmaningar och utvecklingsbehov
samt försökte få landskapen att lämna sina "gamla vanor" och tänka på
ett nytt sätt.
I Mellersta Österbotten drar beredningen av det nya
landskapsprogrammet 2018–2021 igång officiellt redan 2016 genom
ett program för deltagande och bedömning (PDB) och
miljökonsekvensprocesser. Den första scenarioworkshopen ordnas i
januari 2017. Arbets- och näringsministeriet ger noggrannare
anvisningar för utarbetandet av landskapsprogrammet i slutet av 2016.
Ett bra bakgrundsarbete utförs redan i regionen genom bl.a. arbetet med
Mellersta Österbottens utvecklingsbild 2040.
Det nya landskapsprogrammet kommer att anslutas till en del av
landskapsstrategin för det nya landskapet som inleder sin verksamhet
2019.
Workshop för analysering av regionernas starka sidor
Även arbets- och näringsministeriet bidrar till arbetet i regionerna
genom att ordna workshopar för analysering av regionernas starka sidor
i alla landskap. Workshopen i Mellersta Österbotten hålls i
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yrkeshögskolan Centrias auditorium onsdag 30.11 kl. 9.00–12.00. De
centrala aktörerna i regionen (inklusive landskapsstyrelsen) har bjudits
in till evenemanget. Avsikten med arbets- och näringsministeriets
workshopsturné är att skapa en klar bild av landskapets centrala
Landskapsstyrelsen 12/2016
Landskapsstyrelsen 6/2017
Landskapsstyrelsen 8/2017
Landskapsstyrelsen 9/2017
Landskapsstyrelsen 10/201
Landskapsstyrelsen 11/2017
Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017

14.11.2016/§ 100
19.6.2017/§ 55
18.9.2017/§ 82
2.10.2017/§ 91
16.10.2017/§ 96
6.11.2017/§ 101
13.11.2017/§ 109
23.11.2017/§ 16

starka sidor ur företags- och näringsverksamhetens perspektiv, att
identifiera potentiella och outnyttjade starka sidor i regionen, att
producera information om de starka sidorna i förhållande till andra
regioner samt att kartlägga möjligheter till samarbete med andra
regioner. Informationen utnyttjas i processen med landskapsprogrammet.
Temagrupperna för det nuvarande landskapsprogrammet samlas
enligt följande under 2016:
25.11 Ett välfungerande Mellersta Österbotten
28.11 Ett välmående Mellersta Österbotten
29.11 Landsbygden
2.12 Det företagsamma Mellersta Österbotten
7.12 Sysselsättning
8.12 Ett kunnigt Mellersta Österbotten
Under mötet presenterade utvecklingsdirektör Kaj Lyyski de centrala
resultaten av landskapsprogrammet 2014–2017.
Mer information fås av utvecklingsdirektör Kaj Lyyski.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknade ärendet till kännedom.
Beslut:
Styrelsen antecknade ärendet till kännedom.
--Landskapsstyrelsen 19.6.2017 § 55
Mellersta Österbottens förbund håller på att uppdatera den
landskapsstrategi som godkändes 2014 och som utarbetats som ett
strategiskt dokument för utveckling av landskapet. Landskapsstrategin
har innehållit en landskapsöversikt fram till 2030 samt ett fyraårigt
landskapsprogram för åren 2014–2017 som beskriver centrala mera
konkreta riktlinjer, mål och projekt för utvecklingen av landskapet.
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Nu uppdateras landskapsöversikten fram till 2040 samt ett
landskapsprogram för åren 2018–2021. I strategiprocessen tillämpas
Landskapsstyrelsen 6/2017
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19.6.2017/§ 55
18.9.2017/§ 82
2.10.2017/§ 91
16.10.2017/§ 96
6.11.2017/§ 101
13.11.2017/§ 109
23.11.2017/§ 16

gällande lagstiftning om regionutvecklingen samt arbets- och
näringsministeriets separata anvisningar för utarbetande av
landskapsprogrammen. Processen för utarbetandet av
landskapsöversikten och -programmet styrs även av
det lagstadgade programmet för deltagande och bedömning (PDB) som
fastställts av landskapsstyrelsen samt resultat och
utvecklingsrekommendationer som erhållits från utvärderingen av det
föregående landskapsprogrammet.
Den regionala beredningen av landskapsöversikten och -programmet för
Mellersta Österbotten inleddes med en scenarioworkshop för
intressentgrupperna 10.2.2017. Resultaten från workshopen bearbetades
vidare i mars i landskapsprogrammets arbetsgrupper där de huvudsakliga
och centrala temana för landskapsöversikten fram till 2021 gestaltades.
Resultaten från scenarioworkshopen och landskapsprogrammets
huvudsakliga teman kunde också kommenteras av arbetsgrupperna i
MAPGETS-miljön under mars månad. Utvecklingsmålen och visionen
har preciserats i april utifrån diskussioner med industrin och
företagslivet samt under de möten som hållits av landskapsprogrammets
arbetsgrupper i april–maj.
Landskapsöversikten 2040 och landskapsprogrammet 2018–2021 bygger
på tre utvecklingsteman (kompetens, konkurrenskraft, tillgänglighet)
samt övergripande teman (landsbygd, internationalitet, attraktionskraft).
Den övergripande visionen är ett välmående landskap med tillväxt mot
vilket utvecklingsåtgärderna riktas.
Vid sidan av beredningen av landskapsöversikten och -programmet
utarbetas en miljökonsekvensbedömning i enlighet med lagen om
bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och
program. Bedömningen blir färdig samtidigt med landskapsöversikten
och -programmet. För styrningen av miljökonsekvensprocessen
grundades en arbetsgrupp med en representant för miljömyndigheten,
NTM-centralen för Södra Österbotten.
Utkastet till landskapsöversikten och -programmet skickas ut på en
informell kommentarrunda till MAKO-arbetsgrupperna och
intressentgrupperna efter landskapsstyrelsens möte. En lagenlig hörade-
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och utlåtanderunda ordnas hösten 2017 varefter landskapsöversikten och
-programmet tas upp till behandling i landskapsstyrelsen och
landskapsfullmäktige. Landskapsöversikten och -programmet ska då de
godkänts skickas till arbets- och näringsministeriet i december 2017.
Mer information fås av strategichef Marita Mutka.
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18.9.2017/§ 82
2.10.2017/§ 91
16.10.2017/§ 96
6.11.2017/§ 101
13.11.2017/§ 109
23.11.2017/§ 16

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar läget med beredningen av
landskapsöversikten och -programmet samt det aktuella utkastet till
Mellersta Österbottens landskapsöversikt 2040 och landskapsprogram
2018–2021 till kännedom.
Styrelseledamot Raimo Haapalehti anlände under behandlingen av
ärendet kl. 9.35.
Beslut:
Landskapsstyrelsen antecknade läget med beredningen av
landskapsöversikten och -programmet samt det aktuella utkastet till
Mellersta Österbottens landskapsöversikt 2040 och landskapsprogram
2018–2021 till kännedom.
Landskapsstyrelsen 18.9.2017 § 82
Beredningen av Mellersta Österbottens landskapsöversikt 2040 och
landskapsprogrammet 2018–2021 har framskridit till utlåtandeskedet
och färdigställandet enligt tidtabellen i programmet för deltagande och
bedömning. Under mötet hålls en genomgång av läget med beredningen
av landskapsöversikten och landskapsprogrammet. Den landskapsöversikt och det landskapsprogram som håller på att beredas är också en
del av det kommande landskapets planeringssystem. I
landskapsprogrammet är det viktigt att fastställa de eftersträvade
riktlinjerna för regionutvecklingen på ett allmänt plan, inte på
projektnivå.
I anslutning till social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen
påbörjades en beredning av det nya landskapets landskapsstrategi.
Landskapsstrategin godkänns före slutet av 2019 av det nya landskapets
landskapsfullmäktige.
Mer information fås av strategichef Marita Mutka och landskapsdirektör
Jukka Ylikarjula.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar läget med beredningen av
landskapsöversikten och -programmet samt det aktuella utkastet till
Mellersta Österbottens landskapsöversikt 2040 och landskapsprogram
2018–2021 till kännedom.
Landskapsstyrelsen antecknar också beredningsprocessen för det nya
landskapets landskapsstrategi till kännedom.
Beslut:
Landskapsstyrelsen antecknade läget med beredningen av
landskapsöversikten och -programmet samt det aktuella utkastet till
Mellersta Österbottens landskapsöversikt 2040 och landskapsprogram
2018–2021 samt beredningsprocessen för det nya landskapets
landskapsstrategi till kännedom.
Landskapsstyrelsen 9/2017
Landskapsstyrelsen 10/201
Landskapsstyrelsen 11/2017
Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017

2.10.2017/§ 92
16.10.2017/§ 96
6.11.2017/§ 101
13.11.2017/§ 109
23.11.2017/§ 16

Landskapsöversikten och -programmet läggs fram för utlåtanden under
perioden 18.9–17.10.2017.
Landskapsstyrelsen avger sitt eget utlåtande vid sitt möte i oktober.
--Landskapsstyrelsen 2.10.2017/§ 91
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen går igenom landskapsprogramdokumentet och fattar
beslut om eventuella utlåtanden för den fortsatta beredningen.
Beslut:
Behandlingen av ärendet flyttas till mötet 16.10.2017.
Landskapsstyrelsen 16.10.2017 § 96
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen går igenom landskapsprogramdokumentet och fattar
beslut om eventuella utlåtanden för den fortsatta beredningen.
Beslut:
Styrelsen gav beredarna anvisningar för beredningen av det slutliga
dokumentet och beslutade enhälligt att göra en fyrfältsanalys (swot) av
riskerna före nästa möte.
Utlåtanden i anslutning till landskapsprogrammet skickas till styrelsen
för kännedom.
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I diskussionen framkom även bl.a. spetsmålen för landskapsprogrammet,
dess förverkligande, intelligent kompetens, delaktighet och hållbar
utveckling.
Landskapsstyrelsen 6.11.2017 § 101
Beredningen av Mellersta Österbottens landskapsöversikt 2040 och
landskapsprogram 2018–2021 samt dess miljökonsekvensbeskrivning
har framskridit i enlighet med programmet för deltagande och
bedömning.
Mellersta Österbottens landskapsöversikt 2040 och landskapsprogram
2018–2021 är aktörernas gemensamma syn på riktlinjerna för långsiktig
utveckling i landskapet samt på mål och metoder med vilka dessa mål
kan uppnås.
Landskapsstyrelsen 11/2017
Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017

6.11.2017/§ 101
13.11.2017/§ 109
23.11.2017/§ 16

Landskapsprogram för perioden 2018–2021 har utarbetats i landskapen
samtidigt med landskapsreformens lag- och beredningsarbete samt
medan organiseringen av en tillfällig förvaltning har pågått.
Landskapsreformen förändrar regionernas planeringssystem, men
landskapen kommer även i fortsättningen att sammanställa
landskapsprogram som preciserar åtgärder inom regionutvecklingen
samt landskapsöversikter som styr markanvändningen och
samhällsstrukturen. Utöver dessa dokument utarbetar landskapen
landskapsstrategier som beskriver och sammanställer de långsiktiga
målen för hela landskapets verksamhet och ekonomi för första gången,
samtidigt som landskapsfullmäktige börjar sin verksamhet 2019.
Den regionala beredningen av Mellersta Österbottens landskapsöversikt
och landskapsprogram inleddes med att utarbeta ett lagstadgat program
för deltagande och bedömning. Programarbetet har utförts i enlighet med
PDB och enligt principerna för delaktighet och samarbete genom att
engagera landskapets aktörer och intressentgrupper på ett mångsidigt och
omfattande sätt i valet och planeringen av innehållet och prioriteringarna
i landskapsöversikten och -programmet. Som arbetssätt användes
workshoppar och seminarier, arbetsgruppsmöten med särskilda teman,
förhandlingar och diskussioner etc. tillsammans med företag. Det har
även varit möjligt att kommentera dokumentutkasten i olika skeden
genom MAPGETS eller mer traditionellt via e-post. En lagenlig
utlåtanderunda ordnades under perioden 18.9–17.10.2017.
Programmet för deltagande och bedömning skickades ut på en officiell
höranderunda i december 2016. Arbetet fortsatte med en
scenarioworkshop för intressentgrupperna 10.2.2017. Workshopens
resultat bearbetades vidare i mars i landskapsprogrammets arbetsgrupper
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(temagrupperna för ett kunnigt, företagsamt, välmående och
välfungerande Mellersta Österbotten samt temagrupperna för
landsbygden och sysselsättningen). I grupperna gestaltades de
huvudsakliga målen och centrala temana för landskapsprogrammet fram
till 2021. Resultaten från scenarioworkshopen och
landskapsprogrammets huvudsakliga teman kunde också kommenteras
av arbetsgrupperna i MAPGETS-miljön under mars månad.
Utvecklingsmålen och visionen preciserades i april utifrån diskussioner
med industrin och företagslivet samt under de möten som hölls av
landskapsprogrammets arbetsgrupper i april–maj. Utkastet till
landskapsöversikt och landskapsprogram samt
miljökonsekvensbeskrivningen behandlades på landskapsstyrelsens möte
19.6.2017, varefter utkasten skickades ut på en informell
kommentarrunda i regionens intressentgrupper. Landskapsöversikten och
-programmet samt miljökonsekvensbeskrivningen presenterades på ett
seminarium för intressegrupperna 6.9.2017 efter att dokumenten
bearbetats utifrån kommentarerna. Bedömningen av
landskapsprogrammets miljökonsekvenser genomfördes vid sidan av
beredningen i samarbete med den regionala miljömyndigheten (NTMcentralen i Södra Österbotten).
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Miljökonsekvensbedömningen sammanställdes av Ramboll Finland Oy
på uppdrag av Mellersta Österbottens förbund.
Utkastet till landskapsöversikt och landskapsprogram samt utkastet till
miljökonsekvensbeskrivning har varit framlagda till påseende och
skickats ut för utlåtanden under perioden 18.9–17.10.2017.
Framläggandet har gjorts i enlighet med myndigheternas planer och
lagen om miljökonsekvensbedömning (200/2005).
Följande instanser har avgett ett utlåtande under utsatt tid:
Akava ry
Aktion Österbotten r.f.
Yrkeshögskolan Centria
City Kokkola
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Södra Österbottens förbund
Geologiska forskningscentralen (GTK)
Halso kommun
Kannus stad
Keskipohjalaiset kylät ry
Mellersta Österbottens utbildningskoncern
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
Mellersta Österbottens företagare
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
Kinnula kommun
KIP Service Oy
Karleby stad
Karleby stad/kulturtjänster
Karleby stad/museitjänster
Karleby hamn
Karleby universitetscentrum Chydenius
Naturresursinstitutet (LUKE)
Forststyrelsen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, Mellersta
Österbotten
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Österbottens handelskammare
Österbottens förbund
Österbottens TE-byrå
Norra Österbottens förbund
Pohjois-Suomen turkiseläinten kasvattajat ry
ProAgria Keski-Pohjanmaa
SILTA yhteisöklubi/Kosti ry.
FInlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Landskapsstyrelsen 11/2017
Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017

6.11.2017/§ 101
13.11.2017/§ 109
23.11.2017/§ 16

Finlands skogscentral, västra serviceområdet
Centret för konstfrämjande
Vetil kommun
Följande utlåtanden inlämnades dessutom efter att den utsatta tiden gått
ut:
Kaustby kommun
Lestijärvi kommun
Perho kommun
Toholampi kommun
Sammanlagt 37 utlåtanden inlämnades. Dessutom inlämnades fyra
utlåtanden efter att den utsatta tiden gått ut. Ställningstagandena till de
försenade utlåtandena följer samma linje som de utlåtanden som
inlämnats i tid. Med andra ord blir de också beaktade som en del av
helheten.
Av de inlämnade utlåtandena kommenterades miljökonsekvensbeskrivningen i sex utlåtanden. Av dessa var ett utlåtande från NTMcentralen i Södra Österbotten. Alla kommentarer som inlämnats om
miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats i beskrivningen.
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I största delen av utlåtandena konstateras att landskapsöversikten och programmet är väl utarbetade och att de beskriver landskapets särdrag
och centrala mål på ett omfattande sätt. De uppställda målen,
utvecklingstemana (kunnighet, konkurrenskraft och tillgänglighet) och
de övergripande prioriteringarna (landsbygd, internationalitet och
attraktionskraft) ansågs vara lämpliga och värda att understöda. I
utlåtandena från Karleby stad, Naturresursinstitutet och Karleby
universitetscenter Chydenius framhävdes i synnerhet valen för intelligent
kompetens. I flera utlåtanden beaktades även en inkluderande
beredningsprocess.
I några utlåtanden framfördes uppmaningar om att lyfta fram spetsteman
och -val på ett tydligare sätt och att förtydliga textens struktur. Detta har
beaktats genom att framföra de centrala prioriteringarna i början av
kapitlen om de olika utvecklingstemana och genom att förtydliga textens
struktur bl.a. genom att ändra styckesindelningen och -strukturen och
genom att göra rubriceringen tydligare. I beskrivningen av nuläget och
verksamhetsmiljön redogörs för internationella och europeiska
megatrender och utvecklingsriktningar på det sätt som framförs i några
utlåtanden.
I största delen av utlåtanden framfördes inga direkta förslag på
korrigeringar av innehållet utan utlåtandena beskrev dokumentens
innehåll i allmänhet. Några direkta förslag på textkorrigeringar och andra
punkter som framförts i utlåtandena har beaktats som små preciseringar
och tillägg i de olika textavsnitten om utvecklingstemana.
Landskapsstyrelsen 11/2017
Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017

6.11.2017/§ 101
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Landskapsöversikten och -programmet är dokument som drar upp
riktlinjerna för målen för regionutvecklingen på ett allmänt plan. I
dokumenten framförs inga enskilda projekt eller detaljerade åtgärder
som framförs i separata utvecklingsprogram. Av denna orsak har de
detaljerade åtgärder som framförs i en del av utlåtandena inte tagits med
som en del av texten i landskapsöversikten och -programmet, utan de har
antecknats i separata utvecklingsprogram eller antecknas i samband med
åtgärdsprogrammet som preciserar genomförandet av
landskapsprogrammet och som utarbetas varje år.
I några utlåtanden framförs kommentarer om den målinriktade
regionstrukturen och ändringar i den målinriktade
regionstrukturen/Mellersta Österbottens utvecklingsbild 2040. De
punkter som framförts i dessa utlåtanden har preciserats i de texter som
berör landskapsöversiktens regionstruktur och landskapsprogrammets
utvecklingstema för tillgänglighet. De huvudsakliga dragen för
regionstrukturen har godkänts som en del av processen för Mellersta
Österbottens utvecklingsbild 2040 (landskapsfullmäktige 24.11.2016)
och därför finns det inga skäl att börja ändra den. Å andra sidan är bilden
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av den målinriktade regionstrukturen allmän och innehåller i sig de flesta
av de punkter som framförts i utlåtandena. Dessa har dessutom nu
preciserats i texterna.
Efter att landskapsöversikten och -programmet har godkänts kommer det
att utarbetas en sådan sammanfattning av dokumenten för
genomförandet och kommunikationen som föreslås i några utlåtanden. I
sammanfattningen beskrivs dokumentets viktigaste innehåll och mål.
Mer information fås av strategichef Marita Mutka.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen
1. antecknar den utarbetade swot-utvärderingen till kännedom och
överlåter den för användning i landskapsberedningsprocesserna,
2. godkänner de ändringar som gjorts utifrån utlåtandena i Mellersta
Österbottens landskapsöversikt 2040 och landskapsprogrammet
2018–2021 samt i dess miljöbeskrivning.
3. föreslår för landskapsfullmäktige att den godkänner den utarbetade
landskapsöversikten 2040 och landskapsprogrammet 2018–2021
samt dess miljöbeskrivning.
Beslut:
Styrelsen beslutade att flytta den slutliga behandlingen till följande möte.
Landskapsstyrelsen gav anvisningar för det slutliga färdigställandet av
dokumentet.
---

Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017

13.11.2017/§ 109
23.11.2017/§ 16

Landskapsstyrelsen 13.11.2017 § 109
Efter en diskussion under landskapsstyrelsens senaste möte gjordes
preciseringar i texten till landskapsprogramdokumentet. Dessutom
beaktades prioriteringar i anslutning till kultur- och företagsperspektivet.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att den godkänner
landskapsöversikten 2040 och landskapsprogrammet 2018–2021 samt
dess miljöbeskrivning.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 23.11.2017 § 16
Landskapsstyrelsens förslag:
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Styrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att den godkänner
landskapsöversikten 2040 och landskapsprogrammet 2018–2021 samt
dess miljöbeskrivning.
Landskapsfullmäktigeledamot Marlen Timonen föreslog tillägg och
ändringar i landskapsöversikten;
1. i rutan på sidan 30: stryk den gamla texten, ersätt med följande text:
Strategin för intelligent kompetens i Mellersta Österbotten beskrivs i sin
helhet i bilaga 2, inklusive olika spetsområden.
2. bilaga 2. S3 Platform: (andra stycket)
Landskapet Mellersta Österbotten har lagt till Intelligent kompetens i sin
strategi på S3 platform. På bilden nedan visas de prioriterade områden
som framförs på utvecklingsplattformen för Mellersta Österbottens del
(12.9.2016).
3. på sidan 20, mening 4 som börjar med "Keski-Pohjanmaan
maakunta... rad 3
En undersökning som publicerades i mars 2017 framhäver den
utvecklingspotential som bl.a. naturtillgångarna, naturvärdena, de
arktiska dragen och den intelligenta kompetensen samt fungerande
strukturer, bevarandet av mångfalden, turismen och en ökad kreativ
ekonomi och ett samarbete med Ryssland erbjuder för glesbebyggda
områden i de nordliga delarna av Europa.
Landskapsfullmäktigeledamot Tiina Isotalus föreslog ett tillägg på sidan
32 mellan naturtillgångar och hållbar användning och resiliens;
Attraktionskraft och dragstyrka
- värnande om kulturmiljön och främjande av därtill ansluten
gemenskapsverksamhet och affärsverksamhet
- stärkande av landskapets identitet och särprägel
Landskapsfullmäktige 3/2017
-

23.11.2017/§ 16

stärkande av den regionala turismprofilen och utveckling av
affärsverksamhet i anslutning till turismen
ett gemenskaps- och invånarorienterad landskap som engagerar
medborgarna

Landskapsfullmäktigeledamot Tina Lindskog föreslog tillägget;
Sidorna 37 och 17
- trafiksäkerhet, gång- och cykeltrafik och korsningsarrangemang
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt de utarbetade dokumenten
landskapsöversikt 2040 och landskapsprogrammet 2018–2021 samt den
anslutande miljöbeskrivningen med de ändringar och tillägg som nämns
ovan.
---
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GENOMFÖRANDEPLAN FÖR LANDSKAPSPROGRAMMET 2017–2018

Landskapsstyrelsen 6.11.2017 § 102
Landskapsprogrammet genomförs utifrån en genomförandeplan som
utarbetas vartannat år. Anvisningar för arbetet med genomförandeplanen
ges i regionutvecklingslagen (Lagen om utveckling av regionerna och
förvaltning av strukturfondsverksamheten 7/2014).
Genomförandeplanen genomför landskapsstrategin för de två kommande
åren. Genomförandeplanen godkänns av landskapets samarbetsgrupp.
Genomförandeplanen innehåller en finansieringsplan för 2018 som
godkänts av landskapets samarbetsgrupp samt en preliminär plan för
2019 som ska sändas till arbets- och näringsministeriet före 31.10.2017.
Genomförandeplanen har utarbetats hösten 2017 och den berör åren
2018–2019. Planerna för 2018 bör i detta sammanhang granskas endast
när det gäller de uppgifter som är nödvändiga för arbets- och
näringsministeriet:
1) Planerna om regionala innovationer och försök (förkortat AIKO på
finska) som ingår i genomförandeplanerna samt planerna för
förutsedd strukturomvandling (förkortat ERM på finska) uppdateras
vid behov. Landskapen uppmanas att precisera beskrivningarna av
hur AIKO-finansieringen används under åren 2016–2018
2) Utarbetandet av finansieringsplaner för strukturfondstillgångar för
åren 2018 och 2019, inklusive anvisandet av EU- och statlig
finansiering samt en bedömning av kommun- och övrig offentlig
finansiering som riktas till strukturfondsprogrammet (av
programmets nationella finansiering är 25 % kommun- eller övrig
offentlig finansiering som är flexibel mellan projekt,
verksamhetsriktlinjer och fonder, minimiandelen av den kommunala
eller övriga offentliga finansieringen bör emellertid uppfyllas på
landskapsnivå). Planen för 2019 är preliminär i det här skedet.
Enligt ministeriets anvisningar har planen redan granskats enligt
prioriteringarna i det nya landskapsprogrammet som är under beredning.
Genomförandeplanen för åren 2018–2019 samt de finansieringstabeller
som berör anvisandet av strukturfondstillgångarna har godkänts enligt
följande:
- Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp § 4 5.10.2017
- Landskapets samarbetsgrupp § 7 26.10.2017
Mer information ges av planerare Tiina Harjunpää.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar genomförandeplanen för
landskapsprogrammet för åren 2018–2019 till kännedom.
Beslut:
Styrelsen
1. antecknade enhälligt dokumentet till kännedom och
2. beslutade enhälligt att lägga fram genomförandeplanen för
landskapsprogrammet 2018–2019 till kännedom för
landskapsfullmäktige.
--Landskapsfullmäktige 23.11.2017 § 17
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen lägger fram genomförandeplanen för
landskapsprogrammet för åren 2018–2019 till kännedom för
landskapsfullmäktige.
Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknar genomförandeplanen för
landskapsprogrammet för åren 2018–2019 till kännedom.
---
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2018-2020 OCH BUDGET FÖR ÅR 2018

Landskapsstyrelsen 6.11.2017 § 104
Enligt 38 § i förvaltningsnormen för Mellersta Österbottens förbund
- godkänns planeringsramarna och anvisningarna för utarbetandet av
budgeten av landskapsstyrelsen.
- landskapsfullmäktige godkänner de bindande målen för verksamheten
och ekonomin i budgeten samt de anslag och beräknade inkomster
som de förutsätter
- då landskapsfullmäktige fattar beslut om budgeten fastställer den
vilka verksamhetsmål som godkänns som bindande. Landskapsfullmäktige ger bestämmelser för hur budgeten ska följas och om hur
budgeten och dess motiveringar binder myndigheterna.
Ökningen av kommunernas medlemsavgifter är +/- 0,0 %.
Kommunandelarna år 2018 är 1 217 650 euro. Målen för år 2018
ställs upp enligt ansvarsområde på samma sätt som tidigare år.
Samtidigt utarbetas budgeten för år 2018.
Slutsumman i budgeten för planåren 2019–2020 kommer att vara
samma som i budgeten för år 2018, och de preciseras i samband med
behandlingen av budgeten för året i fråga.
De verksamhetsmässiga målen för år 2018 utarbetas enligt
ansvarsområde.
Förbundets verksamhetsutgifter år 2018 är 1 664 590 euro och
verksamhetsintäkterna är 1 664 590 euro.
Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande:
Kommunernas medlemsavgifter 1 217 650 euro (TA 2016/1 217
634 €)
Understöd och bidrag 117 540 euro (TA 2017/137 700 €)
Övriga verksamhetsintäkter 329 400 euro (TA 2017/56 000 €),
som innehåller förbundets självfinansieringsandel för projekt som
förvaltas av förbundet, 32 795 euro (TA 2017/20 700 €).
Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
- lagstadgad verksamhet, 1 197 700 euro (TA 2017/1 049 627 €)
- förbundets övriga verksamhet, 349 650 euro (TA 2017/340 300 €)
- förbundets projektverksamhet 117 940 euro (TA 2017/ 154 400 €)
Kommunernas medlemsavgifter förblir på samma nivå som 2017 och är
1 217 650 euro. Enligt budgeten är resultatet för räkenskapsperioden +/–
noll.

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktiges protokoll

51

Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är totalt 1 064 550 €
(TA 2017/904 360 euro), dvs. 64 procent av slutsumman i budgeten för
år 2018. Med löneanslagen täcks 15 årsverken.
Landskapsstyrelsen 11/2017
Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017

6.11.2017/§ 104
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23.11.2017/§ 18

Personalkostnaderna för projekt som förvaltas av förbundet är totalt 99
400 euro.
Verksamhetsanslagens andel av budgetens slutsumma är
13 procent, dvs. 214 400 euro. Av verksamhetsanslagen riktas 97
procent till de lagstadgade uppgifterna och innehåller bl.a.
finansieringsandelar för projekt som förvaltas av förbundet.
Budgeten för 2018 och målen för ekonomiplaneåret 2019 har
samordnats med målen i det nya landskapsprogrammet och
landskapsreformen. Dessutom har de konkreta målen för
landskapsförbundet och dess ansvarsområden preciserats för att
genomförandet av verksamheten ska kunna utvärderas på ett tydligare
sätt än tidigare.
Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och
förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Utkastet till budget och verksamhetsplan för 2018 presenteras för
landskapsstyrelsen och godkänns på följande möte 13.11.2017.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Utvecklingsdirektör Kaj Lyyski lämnade mötet under behandlingen av
ärendet, kl. 12.45.
Landskapsstyrelsen 13.11.2017 § 111
Under det senaste mötet presenterades ett förslag på budget och
verksamhetsplan som har preciserats med en noggrannare beskrivning av
resultatområden som är bindande för fullmäktige (lagstadgad
verksamhet, övrig verksamhet och projektverksamhet) och väsentliga
anslag. Dessutom kompletterades övriga ekonomiska
anslagsmotiveringar.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2018–2019,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för år 2018
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3. godkänner budgeten för år 2018 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt
projektverksamhet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 3/2017

23.11.2017/§ 18

Landskapsfullmäktige 23.11.2017 § 18
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2018–2019,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för år 2018
3. godkänner budgeten för år 2018 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt
projektverksamhet.
Landskapsfullmäktigeledamot Hans Snellmans klämförslag:
Landskapsfullmäktige anser att en av de mest kritiska
framgångsfaktorerna för att de strategiska målen och åtgärderna ska
lyckas är att skapa en positiv landskapsbild och att öka intresset och
attraktionskraften för Mellersta Österbotten. När det gäller detta
framhävs ett samarbete över regiongränserna både nationellt och
internationellt, språktjänster och kultur samt aktiv information på
sociala medier, vilka gör det möjligt att skapa synergieffekter och ta i
bruk nya servicemodeller och -sätt.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt
1. ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2018–2019,
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2018,
3. budgeten för år 2018 samt
4. att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad verksamhet,
förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
Landskapsstyrelsen antecknade enhälligt landskapsfullmäktigeledamot
Snellmans klämförslag till kännedom. Texten i klämförslaget läggs till
på sidan 10 i verksamhetsplanen för åren 2018–2020.
---

.
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE, BESVÄRSANVISNING OCH BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Omprövning får enligt 136 § i kommunallagen inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga
om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Besvär får inte anföras i fråga om beslut för vilka man enligt 134 § i kommunallagen kan göra en
skriftlig rättelseyrkan.
Enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen kan ett besvär inte anföras om inte ärendet avser en åtgärd
varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan prövning.
Även annan lagstiftning kan innehålla förbud som gäller omprövning (t.ex. ett besvär får med stöd
av kommunallagen inte anföras gällande ett ärende som gäller marknadsdomstolens jurisdiktion
om beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling; enligt tjänste- och
arbetsvillkorslagstiftningen kan besvär inte anföras över ett beslut där förhandlingsförfarande står
som alternativ).
ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Myndighet till vilken rättelseyrkande framställs, adress, postadress och e-postadress:
Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, Strandgatan 14, 37100
Karleby kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Rättelseyrkan bör framställas inom 14 dagar efter att beslutet har tillkännagivits.
Innehållet för rättelseyrkan
I rättelseyrkan bör framkomma motiveringar till yrkandet och det bör undertecknas av den som yrkar
på rättelse.
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
Ändring i besluten kan ansökas genom skriftligt besvär. Ändring i ett beslut med anledning av en
begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort begäran om
omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning får ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär även av den berörda parten samt av medlemskommunen och
kommunmedlemmar.
Besvär som berör beslut som fattats med anledning av rättelseyrkan:
Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Besvär som berör landskapsplanen:
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Miljöministeriet, Kaserngatan 25, PB 35, 00023 Statsrådet
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar från och med den tidpunkt då beslutet har tillkännagivits.

Landskapsfullmäktige 3/2017
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Besvärsskrift
Besvärsskriften bör innehålla:
- besvärandens namn, yrke, hemkommun och postadress
- beslut man söker ändring i
- till vilka delar av beslutet man söker ändring samt vilka ändringar som yrkas
- motiveringar till rättelseyrkandet.
Besvärsskriften bör undertecknas av besvärande eller den som författat skriften. Om besvärsskriften
har undertecknats endast av den som författat skriften bör även dennas yrke, hemkommun och
postadress uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut man söker ändring i, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia, samt ett intyg över tidpunkten när besvärstiden börjat.
Sändning av besvärsdokument
Besvärsdokumenten bör sändas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut.
Besvärsdokumenten kan på eget ansvar skickas per post eller med bud. Besvärsdokumenten bör
lämnas till posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut.
Mer information
Besvärande uppbärs på en rättegångs- och -ansökningsavgift i enlighet med lagen om
domstolsavgifter.
Om upphandlingen har skett på ett sätt som strider mot lagstiftning eller bestämmelser som berör
offentlig upphandling eller mot Europeiska gemenskapernas lagstiftning eller mot WTO-avtalet om
offentlig upphandling kan den som berörs av ärendet eller en annan part som nämns i 9a § i lagen
om offentlig upphandling ansöka om behandling av ärendet hos marknadsdomstolen. Noggrannare
information om marknadsdomstolen:
Marknadsdomstolen, Banbyggarvägen 5, 00520
Helsingfors fax 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
OBS! Lagen om offentlig upphandling tillämpas inte i fråga om beslut som underskrider det
nationella tröskelvärdet på 30 000 €.
En detaljerad anvisning om rättelseyrkande/besvärsanvisning bifogas protokollutdraget.
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