KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
Landskapsfullmäktige 1/2017

Tid för möte:
Plats för mötet:

FÖREDRAGNINGSLISTA

torsdag 27.4.2017 kl. 18.00-20.00
Stadshuset i Kannus

I början av mötet presenterade landskapsdirektör Jukka Ylikarjula resultaten av självutvärderingen
för fullmäktigeperioden 2013–2016, nuläget för landskapsreformen samt andra aktuella ärenden.
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27.4.2017

KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET SAMT UNDERSKRIFTER

Janne Jukkola
ordförande

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
sekreterare

PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och det har konstaterats att det motsvarar mötets gång. Protokollets sidor
har samtidigt försetts med våra initialer.
Karleby 27.4.2017
Jaana Pikkarainen-Haapasaari
protokolljusterare

Johanna Paloranta
protokolljusterare

PROTOKOLLET HAR VARIT OFFENTLIGT FRAMLAGT

På anslagstavlan vid Mellersta Österbottens förbund 3.5.2017
Karleby

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
förvaltningschef

Protokolljusterarnas initialer
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1§

Landskapsfullmäktiges protokoll

27.4.2017/ § 1

MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 27.4.2017 § 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 till kännedom för
medlemskommunernas kommunstyrelser. Inom samma tid bör mötet
kungöras officiellt på anslagstavlan för offentliga kungörelser.
Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats samt
de ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 21.4.2017 per post till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter, landskapsstyrelsens
ledamöter och till kännedom för medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso 21.4.2017.
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:
Medlemskommun

Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:
Medlemskommun

Halso
Hotakainen Maarit
Kannus
Juusela-Pekkarinen Sirkka
Jaakola Taisto
Kaustby
Kulpakko Marko
Seppä Seppo

Protokolljusterarnas initialer

Protokollets riktighet intygas av

3

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktige 1/2017

Landskapsfullmäktiges protokoll

27.4.2017/ § 1

Kinnula
Karleby
Herlevi Reino
Jukkola Janne
Kauppi Sanna-Maija
Kellosalo Anne
Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Paloranta Johanna
Puolimatka Pekka
Salo Mauri
Snellman Hans
Taarna Terho
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Pikkarainen-Haapasaari
Jaana
Kronoby
Filppula Seppo
Wistbacka Inger
Lestijärvi
Tiala Marja
Savolainen Raili
Perho
Kellokoski Matti
Patovisti Marja-Leena
Reisjärvi
Toholampi
Pahkakangas Kauko
Syri Anna-Maija
Vetil
Huusko Mari

Protokolljusterarnas initialer

Protokollets riktighet intygas av

4

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktige 1/2017

Landskapsfullmäktiges protokoll

27.4.2017/ § 1

Övriga närvarande
Landskapsstyrelsen
Ojala Kauko
Loukiainen Marita
Pihlajamaa Arto
Ylikarjula Jukka, landskapsdirektör
Lyyski Kaj, utvecklingsdirektör
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, förvaltningschef
Rekilä Teppo, planeringschef
Löfholm Susanne, ledningens sekreterare
7 landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande
Beslut:
Ordförande konstaterade att 28 ledamöter var närvarande.
Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört (36/24).
---
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2§

6

PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 27.4.2017 § 2
Enligt 92 § i förvaltningsstadgan skall fullmäktiges protokoll
justeras av två fullmäktigeledamöter som valts till uppgiften vid
varje tillfälle.
Enligt § 15 i förvaltningsstadgan antecknas i protokollet bl.a.
anvisningar för rättelseyrkan och besvärshänvisning samt anteckning om
framläggandet av protokollet.
Enligt 85 § i kommunallagen bör en kopia av protokollet skickas ut till
kommunstyrelserna i varje medlemskommun innan protokollet
framläggs. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått
kännedom om de beslut som nämns i protokollet den dag som
protokollet framläggs.
Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1) utser två protokolljusterare.
Protokollet justeras 2.5.2017 på samkommunens kansli.
2) framlägger protokollet till påseende på anslagstavlan vid
samkommunens kansli 3.5.2017 och skickar innan dess en kopia av
protokollet till medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
Beslut:
Fullmäktige
1. utsåg Jaana Pikkarainen-Haapasaari och Johanna Paloranta till
protokolljusterare
2. godkände att protokollet justeras efter mötet
3. beslöt enhälligt att protokollet framläggs till påseende 3.5.2017 på
anslagstavlan på 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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29.3.2017 § 9
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21.4.2017 § 20
27.4.2017 § 3

3§

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Revisionsnämnden 29.3.2017 § 9
Enligt kommunallagen bör revisionsnämnden bereda förvaltnings- och
ekonomirevisionsärenden som fullmäktige ska fatta beslut om samt
bedöma om huruvida verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som
ställts upp av fullmäktige har uppnåtts.
Förslag:
Revisionsnämnden beslutar att föra en diskussion om de ärenden som
ska tas med i utvärderingsberättelsen.
Beslut:
Revisionsnämnden fortsätter beredningen av utvärderingsberättelsen på
följande möte.
Revisionsnämnden 18.4.2017 § 16
Enligt kommunallagen bör revisionsnämnden bereda förvaltningsoch ekonomirevisionsärenden som fullmäktige ska fatta beslut om
samt bedöma om verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som
ställts upp av fullmäktige har uppnåtts.
Förslag: Revisionsnämnden beslutar att föra en diskussion om de
ärenden som ska tas med i utvärderingsberättelsen.
Beslut: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för
2016 utifrån balansboken/verksamhetsberättelsen och höranden i
samband med sammanträdena.
--Revisionsnämnden 21.4.2017 § 20
Förslag: Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för
år 2016 och beslutar att lägga fram den för landskapsfullmäktige
för behandling.
Beslut: Revisionsnämnden godkände utvärderingsberättelsen för 2016
och beslutade att lägga fram den för behandling i landskapsfullmäktige.
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Revisionsnämndens ordförande Aimo Maijala presenterade
utvärderingsberättelsen.
Revisionsnämndens förslag:
Revisionsnämnden överlåter utvärderingsberättelsen till
landskapsfullmäktige för behandling.
Under diskussionen framförde Marlen Timonen att den lånefordringen
som ingår i förbundets balansräkning borde antecknas som utgift.
Genom denna tekniska anteckning fås riskfordringen bort från
balansräkningen.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt utvärderingsberättelsen och
förpliktar landskapsstyrelsen att vidta åtgärder och uppvisa en utredning
till landskapsfullmäktige om de punkter som tas upp i
utvärderingsberättelsen (punkterna 2/personalens välmående i arbetet,
4/lånefordring, 7/styrelsens utredning till fullmäktige).
---
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BOKSLUT FÖR 2016

Landskapsstyrelsen 20.2.2017 § 16
Enligt 115 § i kommunallagen bör verksamhetsberättelsen innehålla en
utredning om hur de mål som ställts upp av fullmäktige för
verksamheten och ekonomin uppnåtts i kommunen och i
kommunkoncernen. Verksamhetsberättelsen bör även innehålla
information om sådana väsentliga frågor i anslutning till kommunens
och kommunkoncernens ekonomi som inte framkommer i kommunens
eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller
finansieringsanalys. Sådana frågor är åtminstone en bedömning om den
sannolika kommande utvecklingen och information om ordnande av
intern övervakning och riskhantering samt centrala slutsatser.
Landskapsfullmäktige godkände 14.1.2016 ekonomi- och
verksamhetsplanen för åren 2015–2017 och de verksamhetsmässiga
målen för 2016 och budgeten för 2016. Fullmäktige godkände att
budgeten är bindande på följande nivåer: lagstadgad verksamhet,
förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.
Budgetplan för år 2016:
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

1 567 450 euro
1 566 550 euro

I budgeten fördelas verksamhetsintäkterna enligt följande:
Kommunernas medlemsavgifter
1 235 700 euro
Understöd och bidrag
250 750 euro
Övriga verksamhetsintäkter
81 000 euro
Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
Förbundets lagstadgade verksamhet
955 100 euro
Förbundets övriga utvecklingsverksamhet
279 700 euro
Projekt
286 250 euro
Budgetens underskott/överskott -900 euro.
Verksamhetsanslag
Personalkostnader

Protokolljusterarnas initialer

267 900 euro
890 200 euro
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BOKSLUTETS NYCKELSIFFROR FÖR ÅR 2016
Verksamhetsintäkter
1 520 789,43 euro,
varav
- kommunandelar för egentlig verksamhet
1 235 702,69 euro/
82 %
- understöd och bidrag
201 991,84 euro/
13 %
- övriga intäkter
83 094,90 euro/
5%
Verksamhetskostnader
Finansieringsintäkter och -kostnader
Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
Lagstadgad verksamhet
Övrig utvecklingsverksamhet
Projekt
Driftsanslagens utfall
Personalkostnadernas utfall

1 589276,50 euro
20,39 euro
1 039 496,00 €
264 672,00 €
285 146,00 €
227 328,73euro/
84,9 %
882 517,59 euro/
99,1 %

Resultatet för Mellersta Österbottens förbunds räkenskapsperiod är
– 68 466,68 euro.
I sin balansräkning har samkommunen ett överskott från tidigare år på
268 453,48 euro. Grundkapitalet 31.12.2016 var 447 370,23 euro.
Budgetens inkomster och utgifter presenteras enligt ansvarsområde.
I bokföringen sköts tillgångar från EU:s strukturfonder och staten på
balanskonton. Kommunernas betalningsandelar uppbars fyra gånger
under året.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. föreslår att underskottet för räkenskapsperioden 2016,
68 466,68 euro, täcks med överskottet från tidigare år,
2. godkänner bokslutet för 2016 och undertecknar det,
3. överlämnar det till revisorn för granskning och
4. lägger fram bokslutet för behandling i fullmäktige efter
revisionsnämndens beredning.
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Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Balansboken ges till kännedom åt landskapsstyrelsen till mötet i mars
vad gäller textavsnitten.

Revisionsnämnden 27.3.2017 § 8
Landskapsdirektören och förvaltningschefen presenterar bokslutet för
2016
Bokslutet för 2016 har levererats till revisionsnämndens medlemmar
tidigare.
Förslag: Revisionsnämnden antecknar bokslutet för 2016 till
kännedom.
Beslut: Revisionsnämnden antecknade presentationen av bokslutet för
kännedom.
--Landskapsfullmäktige 27.3.2017 § 4
I utvärderingsberättelsen konstateras att de utgiftsanslag som reserverats
för förbundets lagstadgade verksamhet i budgeten överskreds med 85
648 euro. Före godkännandet av bokslutet bör landskapsfullmäktige
bevilja rätt att överskrida anslaget för förbundets lagstadgade
verksamhet.
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. att revisionsberättelsen antecknas till kännedom,
2. att bokslutet för 2016 fastställs och
3. att de ansvariga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2016.
Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände överskridningen av anslaget,
2. antecknade enhälligt revisionsberättelsen till kännedom och
3. fastställde bokslutet för år 2016 samt
4. beviljade de ansvariga ansvarsfrihet.
--Protokolljusterarnas initialer
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UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Landskapsstyrelsen 20.2.2017 § 17
Den nya kommunallagen innehåller allmänna bestämmelser om hur
kommunernas/samkommunernas förvaltning ska ordnas.
Förvaltningsstadgan är det centrala styrverktyget för kommunens
förvaltning och verksamhet. Varje kommun och samkommun bör ha en
förvaltningsstadga vars innehåll fastställs i 90 § i kommunallagen
(410/2015). Modellen för Kommunförbundets förvaltningsstadga har
utarbetats ur en kommuns perspektiv, men modellen kan tillämpas
nästan som sådan även i samkommuner.
En modell för en förvaltningsstadga för landskapets förbund har
utarbetats som ett samarbete mellan Norra Österbottens, Mellersta
Finlands och Egentliga Finlands förbund.
Kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015, men lagen tillämpas till största
delen först från och med 1.6.2017. Innan dess tillämpas motsvarande
bestämmelser i kommunallagen från 1995.
Förvaltningen ordnas genom förvaltningsstadgan.
Enligt 90 § i kommunallagen bör en kommun ha en förvaltningsstadga
som innehåller bestämmelser för ordnandet av förvaltningen och
verksamheten, för besluts- och förvaltningsförfarandet samt för frågor
om fullmäktiges verksamhet.
Mellersta Österbottens förbunds stadgar uppdaterades 2015. För tillfället
utarbetas en förvaltningsstadga som grundar sig på en gemensam modell
för förbunden. Förvaltningsstadgan behandlas på styrelsens möte i mars
och läggs fram för godkännande på fullmäktiges möte i april.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen för en remissdiskussion om att förnya förvaltningsstadgan i
enlighet med den nya kommunallagen.
Beslut:
Styrelsen beslöt att behandla ärendet på följande möte.
Styrelsemedlemmarna kan skicka kommentarer och preciseringar till
förvaltningschefen före slutet av februari.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
förbundets förvaltningsstadga.
Stadgan träder i kraft 1.6.2017.
Beslut:
Landskapsstyrelsen beslöt enhälligt att lägga fram förbundets
förvaltningsstadga för godkännande av landskapsfullmäktige.
--Revisionsnämnden 29.3.2017 § 10
Enligt 121 § i kommunallagen är revisionsnämndens uppgift att
bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i
förvaltningsstadgan.
Förslag: Revisionsnämnden godkänner förvaltningstadgans del I, kapitel
VII i enlighet med förslaget till förvaltningsstadga med ett tillägg i 50 §:
"Revisionsnämnden beslutar om valet av nämndens sekreterare".
Det föreslås att punkten "Nämndens medlemmar och suppleanter bör
vara fullmäktigeledamöter" under 7 § i förvaltningsstadgan, del II,
kapitel II, ändras till "Nämndens ordförande och vice ordförande bör
vara fullmäktigeledamöter".
Beslut: Revisionsnämnden godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 27.3.2017 § 5
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
förbundets förvaltningsstadga med revisionsnämndens kompletteringar.
Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.6.2017.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt landskapsstyrelsens förslag.
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27.4.2017

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