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Tid för mötet:
Plats för mötet:

FÖREDRAGNINGSLISTA

torsdag 8.11.2018 kl. 19.00–21.15
Kommungården i Kaustby

I början av mötet framfördes Kaustby kommuns hälsning av kommundirektör Arto Alpia
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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. Sidorna i protokollet har
samtidigt utrustats med våra initialer.

Karleby

Tuija Leivo-Rintakorpi
protokolljusterare

Mauri Lahti
protokolljusterare

Protokollet läggs fram till påseende på Mellersta Österbottens förbunds webbplats fr.o.m.
12.11.2018

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av
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13 §

MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 13
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 5 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
de ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 1.11.2018 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 1.11.2018.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två
tredjedelar (24/36) 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
Märsylä Raimo
Kaustby
Hanhikoski Juha
Kulpakko Marko
Kinnula
Pelkonen Esko
Hakkarainen Anitta
Karleby
Ojala Jyrki
Rahkola Riitta
Paloranta Johanna
Innanen Sari
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8.11.2018/§ 13

Isotalus Tiina
Orjala Sirpa
Lahti Mauri
Häli Pirkko
Ruotsalainen Reijo
Tastula Seppo
Haimakainen Pentti
Anderson Stefan
Snellman Hans
Timonen Marlen
Kronoby
Wistbacka Inger
Myllymäki Tapani
Lestijärvi
Tiala Marja
Perho
Peltokangas Tapio
Jylhä Pauli
Reisjärvi
Vedenpää Antti
Toholampi
Lankinen Minna
Vetil
Torppa Jussi
Leivo-Rintakorpi Tuija
Övriga närvarande
Mäkelä Antti
Kant Esa
Haapalehto Raimo
Nurmi-Lehto Anna
Pihlajamaa Arto
Kaiponen Jyrki, tf. landskapsdirektör
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, förvaltningschef
Rekilä Teppo, kontaktchef
Levaniemi Marjo, utbetalningsgranskare
Kopsala Susanne, ledningens sekreterare
Luokkala Leena, byråsekreterare
7 fullmäktigeledamöter var frånvarande.
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8.11.2018/§ 13

Beslut:
Ordföranden konstaterade att 29 fullmäktigeledamöter var närvarande.
Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.
---
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44

PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 14
Enligt 121 § i förvaltningsstadgan utses två fullmäktigemedlemmar
till protokolljusterare. Som lagenlig information antecknas i
protokollet bl.a. anvisningar för rättelseyrkan och
besvärshänvisning samt anteckning om framläggande 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.
2) lägger fram protokollet offentligt 12.11.2018 på samkommunens
webbplats och skickar innan dess protokollet till medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
Beslut:
Fullmäktige
1. utsåg enhälligt Tuija Leivo-Rintakorpi och Mauri Lahti till
protokolljusterare,
2. godkände enhälligt att protokollet justeras 9.11.2018,
3. beslutade enhälligt att lägga fram protokollet offentligt 12.11.2018
på samkommunens webbplats och innan dess skicka protokollet till
medlemskommunerna.
4. beslutade enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
---
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UPPHANDLING AV REVISIONSTJÄNSTER FÖR REVISIONEN AV
RÄKENSKAPSPERIODEN 2019

Revisionsnämnden 7/20183.9.2018 § 43
Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden
som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som
fullmäktige ska fatta beslut om.
Enligt 122 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige välja en
revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och
ekonomin. Sammanslutningen ska välja en ansvarig revisor som utför
sitt uppdrag under tjänsteansvar. Enligt lagen kan
revisionssammanslutningen väljas för högst sex räkenskapsperioder i
taget.
Enligt landskapsfullmäktiges beslut är förbundets revisionsperiod fyra
år, det vill säga en fullmäktigeperiod. Landskapsfullmäktige har
26.11.2016 valt BDO Audiator Oy till revisionssammanslutning för
räkenskapsperioderna 2017–2018. Valet berörde då endast två år
eftersom man antog att förbundets verksamhet avslutas 1.1.2019 och
därefter fortsätter under landskapsförvaltningens organisation.
I det här skedet är det ändamålsenligt att fortsätta anskaffningen av
revisionstjänster för 2019 som direkt upphandling med nuvarande
revisionssammanslutning.
BDO Audiator har lämnat in ett anbud på revisionstjänster för år 2019
till Mellersta Österbottens förbund.
Enligt den gällande upphandlingslagen kan en upphandling ske utan
konkurrensutsättning då upphandlingens värde är under 60 000 euro.
Enligt anbudet förblir priset på revisionstjänsterna för 2019 under den
gräns som anges i upphandlingslagen.
Förslag:
Revisionsnämnden föreslår för landskapsfullmäktige att
revisionstjänsterna för 2019 anskaffas som direkt upphandling av BDO
Audiator Oy, i enlighet med anbudet.
Beslut:
Revisionsnämnden godkände förslaget enhälligt.
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Revisorn lämnade mötet kl. 13.45–14.00 under behandlingen av
ärendet och fattandet av beslut. Ordföranden fungerade som
protokollförare för detta ärende.

Landskapsfullmäktige 3/2018

8.11.2018/§ 15

Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 15
Revisionsnämndens förslag:
Revisionsnämnden föreslår för landskapsfullmäktige att
revisionstjänsterna för 2019 anskaffas som direkt upphandling av BDO
Audiator Oy, i enlighet med anbudet.
Revisionsnämndens ordförande, fullmäktigeledamot Timo Pärkkä
presenterade nämndens observationer för fullmäktige;
Enligt den utvärderingsplan som utarbetats av revisionsnämnden för
Mellersta Österbottens förbund utvärderar revisionsnämnden
landskapsförbundets ekonomi och verksamheten i allmänhet. I år vill vi i
synnerhet utvärdera utvecklingen av personalens välbefinnande på
arbetsplatsen, genomförandet av landskapsreformen samt
EU- och projektverksamheten. Vi fäster även fortsättningsvis
uppmärksamhet vid förbundets interna personalledning samt
arbetsatmosfären.
Revisionsnämnden har fäst uppmärksamhet vid att en
förtroendevald egenmäktigt har ”lämnat sitt förtroendeuppdrag”.
Vi vill påminna fullmäktigeledamöterna om att de personer som utsetts
till förtroendeuppdrag – såsom styrelsemedlemmarna – har ett bindande
ansvar för att sköta sin uppgift under hela den tid för vilken de utnämnts
till uppgiften.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt revisionsnämndens förslag
och antecknade observationerna till kännedom.
---
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2018–2020 OCH BUDGET FÖR ÅR
2018/TILLÄGGSBUDGET 2018

Landskapsstyrelsen 6.11.2017 § 104
Enligt 38 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
- godkänns planeringsramarna och anvisningarna för utarbetande av
budgeten av landskapsstyrelsen.
- godkänns de bindande målen för verksamheten och ekonomin i
budgeten samt de anslag och den inkomstbudget som de förutsätter av
landskapsfullmäktige
- fastställer landskapsfullmäktige vilka mål för verksamheten som
godkänns som bindande i samband med beslutet om budgeten.
Landskapsfullmäktige utfärdar bestämmelser om hur budgeten ska
följas i fråga om hur budgeten och dess motiveringar binder
ämbetsverkets myndigheter.
Kommunernas medlemsavgifter har ökat med +/- 0,0 %. År 2018 är
kommunandelarna 1 217 650 euro. Målen för 2018 ställs upp efter
ansvarsområden, på samma sätt som tidigare år. I samband med
detta utarbetas även budgeten för år 2018.
Budgeten för planeringsåren 2019–2020 kommer att ha samma
slutsumma som budgeten för 2018, och de preciseras i samband med
behandlingen av budgeten för året i fråga.
Målen för verksamheten år 2018 ställs upp enligt ansvarsområde.
År 2018 är förbundets verksamhetsutgifter 1 664 590 euro och
verksamhetsintäkter 1 664 590 euro.
Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande:
Kommunernas medlemsavgifter 1 217 650 euro (B 201/1 217 634
€)
Understöd och bidrag 117 540 euro (B 2017/137 700 €)
Övriga verksamhetsintäkter 329 400 euro (B 2017/56 000 €), som
omfattar förbundets egenfinansieringsandel för projekt som
förvaltas av förbundet, 32 795 euro (B 2017/20 700 €).
Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
- lagstadgad verksamhet, 1 197 700 euro (B 2017/1 049 627 €)
Protokolljusterarnas initialer
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- förbundets övriga verksamhet, 349 650 euro (B 2017/340 300 €)
- förbundets projektverksamhet 117 940 euro (B 2017/ 154 400 €)
Landskapsstyrelsen 11/2017
Landskapsstyrelsen 12/2017
Landskapsfullmäktige 3/2017
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Landskapsstyrelsen 10/2018
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6.11.2017/§ 104
13.11.2017/§ 111
23.11.2017/§ 18
19.3.2018 § 27
20.8.2018/§ 73
17.9.2018/§ 81
8.11.2018/§ 16

Kommunernas medlemsavgifter förblir på samma nivå som 2017, dvs. 1
217 650 euro. Enligt budgeten är resultatet för räkenskapsperioden +/–
noll.
Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är sammanlagt 1 064
550 € (B 2017/904 360 euro), dvs. 64 % av slutsumman på budgeten för
2018. Med löneanslagen täcks 15 årsverken.
Personalkostnaderna för projekt som förvaltas av förbundet är
sammanlagt 99 400 euro.
Andelen verksamhetsanslag av budgetens slutsumma är
13 %, dvs. 214 400 euro. Av verksamhetsanslagen riktas 97 % till
lagstadgade uppgifter och omfattar bl.a. finansieringsandelar för projekt
som förvaltas av förbundet.
Målen för budgeten för år 2018 och för ekonomiplaneåret 2019 har
samordnats med det nya landskapsprogrammet och målen för
landskapsreformen. Dessutom har de konkreta målen för
landskapsförbundet och dess ansvarsområden preciserats för att
verksamheten kan utvärderas på ett tydligare sätt än tidigare.
Mer information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och
förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Utkastet till budget och verksamhetsplan för 2018 presenteras för
landskapsstyrelsen. Utkastet godkänns vid följande möte 13.11.2017.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Utvecklingsdirektör Kaj Lyyski lämnade mötet under behandlingen av
ärendet kl. 12.45.
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Landskapsstyrelsen 13.11.2017 § 111
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2018–2019,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2018
3. godkänner budgeten för 2018 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 23.11.2017 § 18
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för 2018–2019,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2018
3. godkänner budgeten för 2018 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.
Landskapsfullmäktigeledamot Hans Snellmans klämförslag:
Landskapsfullmäktige anser att en av de mest betydelsefulla kritiska
framgångsfaktorerna för att de strategiska målen och åtgärderna ska
lyckas är att skapa en positiv landskapsbild samt att öka intresset och
attraktionskraften för Mellersta Österbotten. I denna bemärkelse
framhävs betydelsen av regionövergripande samarbete både på nationell
och internationell nivå, språkservice och kultur samt att information
delges aktivt i sociala medier. Detta skapar synergifördelar och
möjligheter att ta i bruk nya servicemodeller och servicesätt.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt
1. ekonomi- och verksamhetsplanen för 2018–2019,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2018,
3. budgeten för 2018 och
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4. att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad verksamhet,
förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.
Landskapsstyrelsen 4/2018
Landskapsstyrelsen 10/2018
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

19.3.2018 § 27
20.8.2018/§ 73
17.9.2018/§ 81
8.11.2018/§ 16

Landskapsstyrelsen antecknade enhälligt landskapsfullmäktigeledamot
Snellmans klämförslag till kännedom. Texten i klämförslaget läggs till
på sidan 10 i verksamhetsplanen för åren 2018–2020.
Landskapsstyrelsen 19.3.2018 § 27
I förhållande till tidigare år har landskapsförbundets budget för 2018
utarbetats med en nolltillväxt gällande medlemskommunernas
betalningsandelar. Anslagsgrunderna i budgeten är stränga och
förutsätter regler eftersom bokslutet för 2017 uppvisar underskott.
Tilläggskostnader orsakas av möten och utvecklingsåtgärder gällande
personalen.
Balanseringsläget för budgeten påverkar väsentligt av
landskapsreformen samt av att personalens arbetsandelar riktas till
beredningsarbetet under beredningstiden våren 2018 samt under den
temporära förvaltningen under sommaren 2018 då lagarna har trätt i
kraft. Utmaningen med landskapsreformarbetet är att de organisationer
som ansluts till landskapet även måste sköta sina arbetsuppgifter.
På landskapsförbundets kontor och i ledningsgruppen har man gått
igenom anslagsgrunderna och de eventuella inbesparingsmålen för
budgeten 2018. En preciserad användningsplan för budgeten läggs fram
för landskapsstyrelsens godkännande.
I budgetens delårsrapport 1–3/2018 rapporteras noggrannare om hur
budgeten verkställts, med beaktande av balanseringen av ekonomin.
Mer information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner användningsplanen för budgeten för
2018.
Beslut:
Styrelsen godkände enhälligt användningsplanen för 2018.
Ekonomirapporten för det första kvartalet tas till behandling vid mötet i
april.
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Landskapsstyrelsen 20.8.2018 § 73
Enligt förvaltningsstadgan ska ändringar som görs i budgeten
presenteras för landskapsfullmäktige så att fullmäktige hinner behandla
ändringsförslagen under budgetåret.
I förslag om ändringar av anslag ska även ändringens konsekvenser för
verksamhetens mål och inkomstbudgeten utredas. Vid förslag om
ändring av verksamhetens mål eller inkomstbudgeten ska ändringens
konsekvenser för anslagen utredas på motsvarande sätt.
Revisorn har fäst uppmärksamhet vid att landskapsreformens mål eller
budget inte har antecknats i verksamhetsplanen och budgeten för 2018.
Verksamhetsplanen och budgeten ska kompletteras i fråga om funktioner
och intäkter.
Målet med landskapsreformen i Mellersta Österbotten 2018 är att
fortsätta planeringen och beredningen av landskapsreformen så att det
skapas förutsättningar för att grunda landskapet Mellersta Österbotten
fr.o.m. 1.1.2021. I landskaps- och vårdreformen i Mellersta Österbotten
grundas landskapet Mellersta Österbotten. Strukturen, servicen och
finansieringen inom social- och hälsovården i landskapet förnyas.
Dessutom överförs nya uppgifter till landskapet Mellersta Österbotten.
De personer som utsetts till förändringsdirektörerr (2) för
landskapsreformen i Mellersta Österbotten började sitt arbete 1.5.2018
och 15.5.2018. Den centrala grunden för beredningen är att landskapet
Mellersta Österbotten grundas utgående från den nuvarande
landskapsindelningen. Utgångspunkten för planeringen under våren har
varit att landskapet Mellersta Österbotten i fortsättningen ordnar alla
social- och hälsovårdstjänster i sitt område. Till landskapet överförs även
andra uppgifter från NTM-centralerna, TE-byråerna,
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Mellersta
Österbottens förbund, samkommunen för social- och hälsovård Soite
samt från kommunerna i regionen. Genom reformen kan servicen i
Mellersta Österbotten ledas bättre som en regionalt sett balanserad
helhet.
Målet med reformen är att erbjuda människorna i landskapet allt
jämlikare tjänster, minska skillnaderna i välbefinnande och hälsa samt
att stävja kostnadsökningarna. Avsikten är att stärka basservicen i
landskapet Mellersta Österbotten och att göra det möjligt att bättre
utnyttja digitala tjänster.
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En koordinator för social- och hälsovården började i Mellersta
Österbotten 1.2.2018. Koordinatorn fungerar även som
förändringsdirektör för arrangemangen av social- och hälsovården.
Koordinatorns uppgifter har koncentrerats till beredningen och
organiseringen av uppgifterna inom social- och hälsovården samt till att
få igång verksamheten med att ordna social- och hälsovården.
Koordinatorn har samarbetat intensivt tillsammans med samkommunen
för social- och hälsovård Soite för att utveckla vård- och
servicekedjorna, i synnerhet i fråga om gränsytor för sådana tjänster som
omfattas av valfrihet.
Avsikten med ICT-beredningen i samband med landskapsreformen i
Mellersta Österbotten är att ta i bruk gemensamma tjänster eller att
integrera landskapet i gemensamma nationella tjänster, att skapa en
gemensam lösning för dataförvaltningen i landskapets gemensamma
social- och hälsovård, att utveckla landskapets TORI-system, att
utveckla en gemensam datanätslösning som betjänar hela landskapet och
att utveckla kombinerade användarhanteringstjänster samt att grunda en
egen dataförvaltning för landskapet. Planeringsarbetet för att uppnå
dessa mål har framskridit som planerat under den första halvårsperioden.
En viktig stöttepelare för ICT-beredningen är den ICT-stödsfinansiering
som finansministeriet beviljat för arbetet. För genomförandet och
ledningen av ICT-beredningen ansvarar Soites ICT-chef.
För finansieringen av landskapsreformen i Mellersta Österbotten svarar
främst finansministeriet.
Kostnader
1 387 582 €

Intäkter
- 1 387 582 €

Förbundets egentliga verksamhet (12 01)
Förbundets användningsplan för 2018 har ändrats och på anslagsnivå
betonas förhållandet till uppstående kostnader. Tillägget i kostnaderna
för personalresurserna har påverkats av personalbesluten i början av året
och mängden av personalkostnader som antecknas i landskapsreformen i
förhållande till verksamhetsplanen. Å andra sidan har de inbesparingar
av personalkostnaderna som uppstår genom de tjänster som fylls i slutet
av året samt tjänsteledigheterna balanserat upp situationen. Dessutom
har det uppstått tilläggskostnader i köp av övriga tjänster.
Tilläggsbudget
Kostnader
Protokolljusterarnas initialer

Intäkter
Protokollutdragets riktighet intygas av

Mellersta Österbottens förbund
44 400 €

Landskapsfullmäktiges protokoll

53

- 189 400 €

De personalkostnader som riktas till landskapsreformen förblir cirka 60
000 euro, vilket innebär att intäkterna blir 145 000 euro mindre.
Landskapsstyrelsen 10/2018
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

20.8.2018/§ 73
17.9.2018/§ 81
8.11.2018/§ 16

Förbundets övriga verksamhet (1301-13 02)
De största kostnadspunkterna för förbundets övriga verksamhet, till vilka
tilläggsanslag bör riktas, är förvaltningen av förtroendevalda samt hyror
och vederlag. Möten för förtroendevalda har ordnats i större utsträckning
än planerat. Dessutom har kostnaderna för kapitalvederlag ökat i
förhållande till den ursprungliga budgeten. Hyrningen av maskiner och
utrustning har ökat under året i förhållande till tidpunkten för
utarbetandet av budgeten.
80 000 euro, som bokförts för övriga intäkter, förverkligas inte som
sådant. Antagandet var att försäljningsvinsten för de aktier som
förbundet äger skulle ha motsvarat minst ovan nämnda summa.
Kostnader
48 600 €

Intäkter
128 600 €

Tilläggsbehovet av kommunernas betalningsandelar preciseras under de
kommande veckorna.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen antecknar beredningen av tilläggsbudgeten till kännedom.
Beredningen av tilläggsbudgeten fortsätter och den presenteras för
kommundirektörerna vid mötet den 6 september. Det slutliga förslaget
på tilläggsbudget tas upp till behandling vid mötet i september 2018.
Beslut:
Styrelsen antecknade beredningen av tilläggsbudgeten till kännedom.
--Landskapsstyrelsen 17.9.2018 § 81
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner de verksamhetsmässiga målen för landskapsreformen för
2018,
2. godkänner tilläggsbudgeten för 2018 och
3. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå, i enlighet med
den egentliga budgeten; lagstadgad verksamhet, förbundets övriga
utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.
Protokolljusterarnas initialer
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Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

17.9.2018/§ 81
8.11.2018/§ 16

Dessutom konstaterades att ökningen av kommunandelarna i anslutning
till tilläggsbudgeten är 318 000 euro.
--Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 16
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner de verksamhetsmässiga målen för landskapsreformen för
2018,
2. godkänner tilläggsbudgeten för 2018 och
3. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå, i enlighet med
den egentliga budgeten; lagstadgad verksamhet, förbundets övriga
utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.
Ökningen av kommunandelarna i anslutning till tilläggsbudgeten är 318
000 euro.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
---
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ARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA 2019–2020

Landskapsstyrelsen 15.10.2018 § 97
Enligt 133 § i förbundets förvaltningsstadga beslutar
landskapsfullmäktige om de mötesarvoden som utbetalas i samband med
möten som ordnas av samkommunens olika organ. Mötesarvodena
fastställs på förhand för en valperiod i taget.
Med ett möte avses ett sådant möte som hålls av ett sådant organ som
tillsatts i enlighet med kommunallagen eller bestämmelserna i en annan
lag eller förordning, som är lagligt sammankallat och beslutfört och för
vilket ett protokoll utarbetas.
För den förtroendevalda som fungerar som ordförande för organet
utbetalas medlemsarvodet med ett tillägg på 50 procent.
Till landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande utbetalas
samma arvode för deltagande i landskapsstyrelsens möten som till
landskapsstyrelsens medlemmar.
Till landskapsstyrelsens ordförande och övriga medlem utbetalas samma
arvode för deltagande i landskapsfullmäktiges möten som till
landskapsfullmäktiges medlemmar.
En medlem av styrelsen som deltar i ett annat organs möte som en
representant som utsetts av styrelsen utbetalas samma arvode som till en
medlem i organet i fråga.
Om mötet pågår i över tre timmar betalas de förtroendevalda utöver
mötesarvodet ett tillägg på 50 % av arvodet för varje timme efter tre
timmar, men inte efter att mötet pågått i över sex timmar.
Det nuvarande mötesarvodet för medlemmar i landskapsfullmäktige och
-styrelsen är 100 euro och mötesarvodet för medlemmar i förbundets
övriga organ är 70 euro.
För förtroendeuppdrag som skötts utanför mötena betalas ett årsarvode
till fullmäktiges ordförande och styrelsens ordföranden, i enlighet med
landskapsfullmäktiges beslut.
Under fullmäktigeperioden 2017–2018 är årsarvodet för
landskapsfullmäktiges ordförande 1 500 euro, 2 500 euro för
landskapsstyrelsens ordförande och 1 000 euro för
landskapsfullmäktiges vice ordförande.
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Vid landskapsfullmäktiges möte hösten 2016 godkändes mötesarvodena
för 2017–2018 med antagandet att landskapsreformen träder i kraft från
och med början av 2019.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner följande
för åren 2019–2020:
1. att mötesarvodet för landskapsfullmäktiges och -styrelsens
medlemmar är 100 euro och
2. att mötesarvodet för medlemmar i förbundets övriga organ är 70 euro
samt
3. att årsarvodet för landskapsfullmäktiges ordförande 1 500 euro, 2
500 euro för landskapsstyrelsens ordförande och 1 000 euro för
landskapsstyrelsens vice ordförande.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 17
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner följande
för åren 2019–2020:
1. att mötesarvodet för landskapsfullmäktiges och -styrelsens
medlemmar är 100 euro och
2. att mötesarvodet för medlemmar i förbundets övriga organ är 70 euro
samt
3. att årsarvodet för landskapsfullmäktiges ordförande 1 500 euro, 2
500 euro för landskapsstyrelsens ordförande och 1 000 euro för
landskapsstyrelsens vice ordförande.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
---
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20.8.2018/§ 74
17.9.2018/§ 82
15.10.2018/§ 98
8.11.2018/§ 18

18 §
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BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2019–2021

Landskapsstyrelsen 20.8.2018 § 74
Enligt 38 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
- godkänns planeringsramarna och anvisningarna för utarbetande av
budgeten av landskapsstyrelsen.
- godkänns de bindande målen för verksamheten och ekonomin i
budgeten samt de anslag och den inkomstbudget som de förutsätter av
landskapsfullmäktige
- då landskapsfullmäktige fattar beslut om budgeten ska fullmäktige
fastställa vilka mål för verksamheten som godkänns som bindande.
Landskapsfullmäktige utfärdar bestämmelser om hur budgeten ska
följas i fråga om hur budgeten och dess motiveringar binder
ämbetsverkets myndigheter.
Budgeten och verksamhetsplanen ska utarbetas så att förutsättningarna
för att sköta förbundets uppgifter tryggas.
Enligt 22 § i grundavtalet för Mellersta Österbottens förbund ska
medlemskommunerna beredas en möjlighet att framföra förslag för att
utveckla samkommunens verksamhet i samband med beredningen av
ekonomiplanen. Budgetutkastet presenteras för kommundirektörerna i
samband med ett möte som hålls 6.9.2018.
Målen för 2019 ställs upp efter ansvarsområden, på samma sätt som
föregående år. I samband med detta utarbetas en budget för åren 2019–
2021.
Vid detta möte ger landskapsstyrelsen anvisningar för utarbetandet av
budgeten och verksamhetsplanen för 2019–2021.
Mer information fås av förvaltningschef Marja-Leena MikkonenKarikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. för en remissdiskussion om verksamhetsplanen och budgeten för
2019,
2. fastställer de prioriterade områdena för verksamheten och
3. fastställer max.procenten för höjningen av kommunernas
betalningsandelar.
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Beslut:
Styrelsen diskuterade de centrala målen för verksamheten 2019 och
ramen för kommunernas betalningsandelar. Styrelsen kom överens om
att göra en preliminär beräkning och presentera den på
kommundirektörernas möte 6.9.2018.
Landskapsstyrelsen 10/2018
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsstyrelsen 12/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

20.8.2018/§ 74
17.9.2018/§ 82
15.10.2018/§ 98
8.11.2018/§ 18

I fortsättningen görs satsningar på intressebevakningen med beaktande
av arbete som riktar sig både till och från kommunerna.
Genom denna verksamhet försäkrar man sig om att
strategierna/verksamhetsplanerna är aktuella. I budgeten säkerställs både
tillräckliga verksamhets- och personalresurser. Satsningar görs på
personalens välbefinnande. År 2019 väljs även förtroendevalda för de
kommande två åren. Landskapsreformen stöds i verksamheten.
Styrelsen beslutade att max.procenten för höjningen av kommunernas
betalningsandelar fastställs efter tilläggsbudgetsberäkningen.
--Landskapsstyrelsen 17.9.2018 § 82
Enligt den utarbetade budgeten är kommunernas medlemsavgifter 1
486 000 euro. Medlemsavgifterna har sänkts med 3,26 % jämfört
med kommunandelarna 2018. Efter godkännande av
tilläggsbudgeten är kommunandelarna för år 2018 1 536 150 euro.
Målen för 2019 ställs upp efter ansvarsområden, på samma sätt som
tidigare år. I samband med detta utarbetas en budget för år 2019.
Budgeten för planeringsåren 2020–2021 kommer att ha samma
slutsumma som budgeten för 2019, och den preciseras i samband med
behandlingen av budgeten för året i fråga.
År 2019 är förbundets verksamhetskostnader 1 613 600 euro och
verksamhetsintäkterna är 1 614 200 euro.
Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande:
Kommunernas medlemsavgifter 1 486 100 euro (B 2018/1 536 150
€)
Understöd och bidrag 85 000 euro (B 2018/1 409 931 €)
Övriga verksamhetsintäkter 43 100 euro (B 2018/199 91 €), som
omfattar förbundets egenfinansieringsandel för projekt som
förvaltas av förbundet, 3 100 euro (B 2018/4 400 €).
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Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
- lagstadgad verksamhet, 1 113 200 euro (B 2018/1 241 400 €)
- förbundets övriga verksamhet, 416 400 euro (B 2018/398 250 €)
- förbundets projektverksamhet 84 600 euro (B 2018/ 117 940 €)
- landskapsreformen € (TA 2018/1 387 582 €)
Enligt budgeten är resultatet för räkenskapsperioden +/–noll.
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsstyrelsen 12/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

17.9.2018/§ 82
15.10.2018/§ 98
8.11.2018/§ 18

Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är sammanlagt 1 081
125 €, dvs. 67 % av slutsumman för budgeten för 2019.
Andelen verksamhetsanslag av budgetens slutsumma är
6 %, dvs. 103 400 euro. Verksamhetsanslagen omfattar
finansieringsandelar för projekt som förvaltas av förbundet.
Målen för budgeten för 2020 och ekonomiplaneåret 2021 har
verksamheten 2019 som utgångspunkt. Dessutom har de konkreta målen
för landskapsförbundet och dess ansvarsområden preciserats för att
verksamheten kan utvärderas på ett tydligare sätt än tidigare.
Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och
förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen antecknar budgeten för 2019 och beredningen av
verksamhetsplanen till kännedom.
Beslut:
Styrelsen antecknade budgeten för 2019 och beredningen av
verksamhetsplanen till kännedom.
--Landskapsstyrelsen 15.10.2018 § 98
Verksamheten under Mellersta Österbottens förbunds
planeringsperiod 2019–2021 grundar sig på riktlinjerna i det
godkända landskapsprogrammet. Mellersta Österbottens förbunds
lagstadgade uppgifter utförts i enlighet med fastställda krav. Övriga
uppgifter i enlighet med 3 § i grundavtalet 2010 utförs på ett
kostnadseffektivt sätt och inom gränserna för ekonomin.
Kommunkoncernens perspektiv och förbundets ansvar och plikter
beaaktas noggrannare än tidigare i förbundets verksamhet. Skötseln
av Mellersta Österbottens förbunds uppgifter säkerställs och
ekonomihållningen upprätthålls på en stadig grund. Inga risker tas.
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Kommunernas medlemsavgifter för 2019 är 1 521 100 euro.
Medlemsavgifterna är 0,9 % mindre jämfört med
kommunandelarna 2018. Efter godkännande av tilläggsbudgeten är
kommunandelarna för år 2018 1 536 650 euro. Målen för 2019
ställdes upp efter ansvarsområden, på samma sätt som tidigare år. I
samband med detta utarbetades en budget för år 2019.
Landskapsstyrelsen 12/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

15.10.2018/§ 98
8.11.2018/§ 18

Budgeten för planeringsåren 2020–2021 kommer att vara på samma
nivå som budgeten för 2019, och den preciseras i samband med
behandlingen av budgeten för året i fråga.
År 2019 är förbundets verksamhetsutgifter 1 648 600 euro och
verksamhetsintäkterna är 1 649 200 euro.
Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande:
- Kommunernas medlemsavgifter
1 521 100 euro (B 2018/1 536
650 €)
- Understöd och bidrag
85 000 euro (B 2018/1 409 931
€)
- Övriga verksamhetsintäkter
43 100 euro (B 2018/199 91 €),
som omfattar förbundets egenfinansieringsandel för projekt som
förvaltas av förbundet, 3 100 euro (B 2018/4 400 €).
Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
- lagstadgad verksamhet
1 148 200 euro (B 2018/1 241
400 €)
- förbundets övriga verksamhet
416 400 euro (B 2018/398
250 €)
- förbundets projektverksamhet
84 600 euro (B 2018/ 117 940
€)
- landskapsreformen
0 € (B 2018/1 387 582 €)
Enligt budgeten är resultatet för räkenskapsperioden +/–noll.
Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är sammanlagt 1 081
125 €, dvs. 67 % av slutsumman för budgeten för 2019.
Andelen verksamhetsanslag av budgetens slutsumma är
8,4 %, dvs. 138 400 euro. Verksamhetsanslagen omfattar
finansieringsandelar för projekt som förvaltas av förbundet.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för 2019–2021,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2019
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3. godkänner budgeten för 2019 och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.
Karleby stadsstyrelse har behandlat Mellersta Österbottens förbunds
budgetförslag för 2019 vid sitt möte 8.10.2018. I sitt beslut konstaterar
stadsstyrelsen att
- överföringen av betalningsandelen för samarbetsavtalet med Karleby
universitetscenter Chydenius från förbundet till övriga avtalsparter
ska beaktas som en minskning i förbundets budget,

Landskapsstyrelsen 12/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018
-

-

15.10.2018/§ 98
8.11.2018/§ 18

i utarbetandet av förbundets budget kan man inte anta att
överskridningsgrunderna för budgeten 2018 skulle gälla i samma
form 2019
en noggrannare verksamhets- och ekonomiplan borde presenteras
som stöd för budgeten.

För Mellersta Österbottens förbunds del konstateras att ändringen av
samarbetsavtalet med universitetscentret redan har beaktats i det
ursprungliga budgetförslaget för 2019. Dessutom har budgetens
reserveringar för verksamhetsanslag minskats ytterligare.
Mellersta Österbottens förbunds ekonomi- och verksamhetsplan 2019
grundar sig på de uppgifter som ålagts Mellersta Österbottens förbund i
3 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal 2010. Slutsumman för
budgeten 2019 är 0,98 % lägre än uppskattningen i ekonomiplanen för
2018, inklusive den slutsumma som uppskattats i förslaget till
tilläggsbudgeten.
Mellersta Österbottens förbunds kommunandelar har inte höjts sedan
2014 och den årliga prisökningen har täckts med medel från
verksamhetsanslagen genom att dra in på verksamheten.
Om önskemålet är att minska den föreslagna slutsumman i budgeten i
Mellersta Österbottens förbunds ekonomi- och verksamhetsplan, ska
även de åtstramande konsekvenser som detta orsakar för Mellersta
Österbottens förbunds verksamhet och personal godkännas.
Om man går in för att strama åt ekonomin, föreslås att nedskärningarna
görs utgående från följande alternativ:
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ALT 1: Verksamheten minskas, deltagande i olika
intressebevakningsforum minskas, inbesparing 30 T € (-2,93% i
förhållande till nivån 2018).
ALT 2: Verksamheten minskas rejält, intressebevakningen minskar
rejält, personalen permitteras i två (2) veckor, inbesparing 100 T€ (-7,44
% i förhållande till nivån 2018).
ALT 3: Verksamheten minskas rejält, intressebevakningen minskar
rejält, samarbetsförhandlingar verkställs på produktions- och
ekonomimässiga grunder, personalen minskas med 3–4 årsverken,
inbesparing 280 T€ (-18,23 % i förhållande till nivån 2018).
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15.10.2018/§ 98
8.11.2018/§ 18

Tf. landskapsdirektörens ändrade förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för 2019–2021,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2019
3. godkänner att verksamheten och ekonomin i budgeten 2019 ska
stramas åt i enlighet med alternativ 1. Detta innebär att slutsumman
för budgeten skärs ned med 30 T € och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 8.11.2018 18
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för 2019–2021,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2019
3. godkänner att verksamheten och ekonomin i budgeten 2019 ska
stramas åt i enlighet med alternativ 1. Detta innebär att slutsumman
för budgeten skärs ned med 30 T € och
4. godkänner att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.
Tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen presenterade en utredning om
Mellersta Österbottens förutsättningar att vara ett förmedlande organ i
strukturfondsfrågor samt förbättringsåtgärder som ska vidtas i Mellersta
Österbottens förbund.
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Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt
1. ekonomi- och verksamhetsplanen för 2019–2020,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2019 med följande tillägg i kapitlet
på sidan 11 baserat på Tapio Peltokangas förslag;
Riksväg 13 som går genom Mellersta Österbotten ska snabbt
förbättras så att den motsvarar vägens kravnivå. Vägavsnittet Vetil–
gränsen till Mellersta Finland uppfyller inte dessa krav. Längs riksväg
13 går bl.a. farliga transporter från Karleby hamn och
storindustriområdet till Äänekoski, och även den övriga tunga trafiken
har ökat märkbart. Kelibers gruv- och anrikningsprojekt kommer även
att öka trafiken.
3. budgeten för 2019
4. att budgeten är bindande på följande nivå; lagstadgad verksamhet,
förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.
5. att utredningen om strukturfondsfrågorna antecknas till kännedom.
Landskapsstyrelsen 13/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018
19 §

29.10.2018/§ 109
8.11.2018/§ 19

UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Landskapsstyrelsen 29.10.2018 § 108
Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga godkändes av
landskapsfullmäktige i april 2017. Förvaltningsstadgan trädde i kraft
1.6.2017.
Vid sitt möte våren 2018 godkände landskapsfullmäktige
kompletteringen om landskapsreformen (147 §) i förbundets
förvaltningsstadga.
Under hösten 2018 har Mellersta Österbottens förbund utfört ett
planeringarbete för att utveckla förbundets verksamhet och effektivera
den. Som resultat av arbetet kommer förbundet bl.a. att ändra
organisationsstrukturen och minska verksamhetsnivåerna i
organisationen. Till följd av ändringen har utvecklingsdirektörens
uppgift ändrats till en utvecklingschefs uppgift.
Ändringen av utvecklingsdirektörens uppgift till en utvecklingschefs
uppgift medför konsekvenser för Mellersta Österbottens förbunds
förvaltningsstadga. Förslaget är att förvaltningsstadgan ska preciseras så
att den motsvarar de ändringar som berör organistationen och
uppgifterna. Ändringarna är främst tekniska och preciserar
utvecklingschefens uppgiftsbild jämfört med tidigare.
Önskan är att precisera punkten om undertecknande av dokument och
yttranderätt (127 §) främst i fråga om undertecknanderätten för
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landskapsfullmäktiges ordföranden samt tjänsteinnehavarnas
undertecknanderätt. Utgående från detta föreslås att punkten om
undertecknanderätt och yttranderätt (127 §) ändras enligt följande:
Landskapsstyrelsens ordförande och landskapsdirektören har rätt att
använda yttranderätt i stället för landskapsstyrelsen.
Ett meddelande om landskapsdirektörens direktörsavtal eller uppsägning
av direktörsavtalet undertecknas av landskapsstyrelsens ordförande och
bestyrks av vice ordföranden, om landskapsstyrelsen inte beslutar annat.
Avtal och förbindelser som baserar sig på landskapsfullmäktiges och
landskapsstyrelsens beslut undertecknas av landskapsdirektören och
bestyrks av förvaltningschefen eller dennas ersättare, om
landskapsstyrelsen inte beslutar annat. I branschspecifika ärenden kan
underskriften bestyrkas av branschchefen. Den andra undertecknande
ska alltid vara den egentliga person som sköter uppgiften.

Maakuntahallitus 13/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

29.10.2018/§ 109
8.11.2018/§ 19

Landskapsstyrelsen kan delegera sin befogenhet även till en annan
tjänsteinnehavare.
Organets ordförande eller protokollförare kan underteckna ett dokument
som baserar sig på organets beslut, om organet inte beslutar annat.
Organets förrättningshandling och skrivelse undertecknas av organets
ordförande och bestyrks av organets sekreterare.
Organets protokollutdrag undertecknas av protokollföraren eller en
annan person som utsetts av organet.
Utdrag och kopior av organets handlingar bestyrks som riktiga av
förvaltningschefen eller en person som ansvarar för organets arkiv.
Utdrag och kopior av tjänsteinnehavarens beslut bestyrks som riktigt av
förvaltningschefen eller en person som ansvarar för organets arkiv.
Dokument som berör beredning undertecknas av beredaren av ärendet.
Avtal, förbindelser, skrivelser och utlåtanden som utarbetas för
samkommunen undertecknas av landskapsdirektören och bestyrks av
förvaltningschefen, om landskapsstyrelsen inte beslutar annat.
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Avtal, förbindelser, skrivelser och utlåtanden som berör projekt som
förvaltas av samkommunen undertecknas av landskapsdirektören och
bestyrks av förvaltningschefen.
Avtal och förbindelser som berör Europeiska kommissionens
gränssamarbetsprogram samt verkställighetsbeslut undertecknas av
landskapsdirektören och bestyrks sav utvecklingschefen.
Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
uppdateringen av Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
fr.o.m. 1.1.2019.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
---

Landskapsfullmäktige 3/2018

8.11.2018/§ 19

Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 19
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
uppdateringen av Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
fr.o.m. 1.1.2019.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt
1. landskapsstyrelsens förslag och
2. följande klämförslag:
Vid landskapsstyrelsens följande möte utreds arbetsgivarens
representanter i förbundet samt landskapsdirektörens vikariat som
arbetsgivarrepresentant.
---
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Landskapsstyrelsen 4/2018
Landskapsstyrelsen 5/2018
Landskapsfullmäktige 1/2018
Landskapsstyrelsen 13/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

19.3.2018/§ 24
16.4.2018/§ 31
26.4.2018/§ 8
29.10.2018/§ 112
8.11.2018/§ 20

20 §
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KP-COPRA INVEST OY

Landskapsstyrelsen 19.3.2018 § 24
Landskapsförbundets medlemskommuner beviljade år 2000 bidrag via
landskapsförbundet för ett kapitallån till KP-Cobra Invest Oy, vars
aktiekapital ägs av Mellersta Österbottens förbund. Det grundade
bolaget beviljade år 2000 ett kapitallån till Kalvinit Oy. Lånet är ett
engångslån och enligt de förnyade skuldebrevsvillkoren förfaller lånet
till betalning 31.12.2020. KP-Cobra Invest Oy har inte bedrivit någon
annan placeringsverksamhet.
Kalvinit Oy:s situation med inmutningen av ilmenit är oförändrad. Inget
tyder på att bolaget skulle ha planer på att påbörja gruvverksamhet i
Mellersta Österbotten under den närmaste tiden.
Enligt skuldebrevsvillkoren betalar Kalvinit Oy ränta på lånet endast om
den debiterade summan kan användas för vinstutdelning enligt den
fastställda balansräkningen i bolagets senast avslutade räkenskapsperiod.
K-P Cobra Invest Oy har begärt ett utlåtande av Kalvinit Oy:s revisor
om huruvida bolagets resultat gör det möjligt att betala ränta för den
gångna räkenskapsperioden. Enligt skuldebrevsvillkoren förfaller räntan
till betalning under de kommande räkenskapsperioderna. Enligt
bokslutet för 2017 är kapitalfordringarna från Kalvinit Oy 252 281,89 €
och den upplupna räntefordringen sammanlagt 93 659,65 €.
Förhandlingar har förts med Kalvinit Oy 1.3.2018. Vid förhandlingarna
konstaterades följande alternativ
1. förbundets mål är att Kalvinit betalar kapitallånet före 31.12.2020,
målet är år 2018. Kalvinit Oy anser att detta alternativ i nuläget inte
är möjligt.
2. skuldebrevet är i kraft fram till 31.12.2020.
3. Kalvinit Oy föreslår ackord för kapitalinvesteringen på samma sätt
som man gjort med Tekes, med motiveringen att gruvverksamheten
inte inleds.
4. som alternativ till ackord föreslår Kalvinit Oy att gruvtillståndet säljs
till KP-Cobra Invest Oy. Denna fråga utreds med bl.a. GTK.
Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä och landskapsdirektör
Jukka Ylikarjula.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar utredningen till kännedom och lägger fram
ärendet till kännedom för revisionsnämnden och landskapsfullmäktige.
Beslut:
Styrelsen beslutade enhälligt att återlämna ärendet för ny beredning för
att skaffa tilläggsutredningar. Ärendet behandlas vid följande möte,
16.4.2018.
Kontaktchef Teppo Rekilä lämnade mötet under behandlingen av ärendet
och fattandet av beslutet, kl. 10.30.
Landskapsstyrelsen 16.4.2018 § 31
Medlemskommunerna i landskapsförbundet beviljade år 2000 bidrag
genom landskapsförbundet i form av ett kapitallån till KP-Cobra Invest
Oy som skulle grundas. Bolagets aktiekapital ägs av Mellersta
Österbottens förbund. Skuldebrevet mellan Mellersta Österbottens
förbund och KP-Cobra Invest Oy undertecknades 22.12.2000. Cobra
Invest Oy beviljade ett kapitallån till gruvbolaget Kalvinit Oy år 2000
(27.12.2000). Lånet var ett engångslån och förföll till betalning
31.12.2007. Kapitallånet har förlängts 11.8.2003, 20.12.2010 och
18.11.2015. Det senaste skuldebrevet som undertecknats 18.11.2015
gäller fram till 31.12.2020.
KP-Cobra Invest Oy har inte bedrivit någon annan
placeringsverksamhet.
Kalvinit Oy:s situation med inmutningen av ilmenit är oförändrad. Inget
tyder på att bolaget skulle ha planer på att påbörja gruvverksamhet i
Mellersta Österbotten under den närmaste tiden.
Enligt skuldebrevsvillkoren betalar Kalvinit Oy ränta på lånet endast om
den debiterade summan kan användas för vinstutdelning enligt den
fastställda balansräkningen i bolagets senast avslutade räkenskapsperiod.
K-P Cobra Invest Oy har begärt ett utlåtande av Kalvinit Oy:s revisor
om huruvida bolagets resultat gör det möjligt att betala ränta för den
gångna räkenskapsperioden. Enligt skuldebrevsvillkoren förfaller räntan
till betalning under de kommande räkenskapsperioderna. Enligt
bokslutet för 2017 är kapitalfordringarna från Kalvinit Oy 252 281,89 €
och den upplupna räntan sammanlagt 93 659,65 €.
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Förhandlingar har förts med Kalvinit Oy 1.3.2018. Vid förhandlingarna
konstaterades följande alternativ:
1. förbundets mål är att Kalvinit betalar kapitallånet före 31.12.2020,
målet är år 2018. Kalvinit Oy anser att detta alternativ i nuläget inte
är möjligt.
2. skuldebrevet är i kraft fram till 31.12.2020.
3. Kalvinit Oy föreslår ackord för kapitalinvesteringen på samma sätt
som man gjort med Tekes, med motiveringen att gruvverksamheten
inte inleds.
4. som alternativ till ackord föreslår Kalvinit Oy att gruvtillståndet säljs
till KP Cobra Invest Oy. Denna fråga utreds med bl.a. GTK.
Alternativ 1 förverkligas inte eftersom Kalvinit Oy inte är villig att
betala tillbaka kapitallånet.
För alternativ 2 finns ett gällande skuldebrev.
Alternativ 3 förverkligas inte; KP-Cobra Invest Oy:s bolagsstämma
beslutade 27.3.2018 att be Kalvinit Oy/Endomines Oy att återbetala
kapitallånet.
Alternativ 4 skulle innebära att kapitallånet byts ut mot gruvrättigheter.
Kalvinit Oy förvaltar över ett utmål som berör en lägenhet vid namn
Koivu. Lantmäteriförrättningen för utmålet pågår. Utifrån diskussioner
som förts med TUKES och Lantmäteriverket verkar det sannolikt att ett
byte av kapitallånet till gruvrättigheter skulle leda till att
lantmäteriförrättningen kan slutföras. Därefter skulle förvaltaren av
utmålet bli skyldig att betala ersättningar till markägaren och en
utmålsavgift på 50 euro per hektar per år. Utmålet på lägenheten Koivu
omfattar 925 hektar och den årliga utmålsavgiften skulle vara cirka 45
000 euro.
Ärendet har behandlats på kommunledningens möte 3.4.2018 på
Mellersta Österbottens förbund. Förhandlingar om förbundets långivning
och betalningen av Cobras lånefordran 2018–2019 pågår tillsammans
med Kalvinit Oy och dess moderbolag Endomines Oy.
Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.
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Landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och styrelsens viceordförande Esa
Kant lämnade mötet under beslutsfattandet på grund av jäv.
Landskapsstyrelseordförandens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utredningen till kännedom,
2. meddelar ärendet till kännedom för landskapsfullmäktige och
3. KP-Cobra Invest fortsätter förhandlingarna om återbetalningen av
kapitallånet med Kalvinit Oy/Endomines Oy. Rapport över situationen
ges till landskapsstyrelsen i juni.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 26.4.2018 § 8
Ärendet presenterades av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och
landskapsstyrelsens ordförande Antti Mäkelä.
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar utredningen till kännedom.
Beslut:
Landskapsfullmäktigen antecknade utredningen till kännedom.
Landskapsfullmäktige antecknade styrelseordföranden Antti Mäkeläs
muntiliga utredning om förbundets situation med välbefinnande på
arbetsplatsen till kännedom.
--Landskapsstyrelsen 29.10.2018 § 112
Vid förhandlingarna 7.8.2018 närvarade landskapsstyrelsens ordförande,
tf. landskapsdirektören och verkställande direktören för KP-Cobra Invest
Oy. Resultaten av förhandlingarna är samma som vid förhandlingarna
1.3. Endomines är inte redo att betala tillbaka kapitallånet. Då lånetiden
går ut är det mest sannolika alternativet att Endomines Oy driver
Kalvinit Oy i konkurs.
Konsekvenserna av de olika alternativen har diskuterats med KP-Cobra
Invest Oy:s revisor BDO. Enligt BDO:s utlåtande
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”Den ovan nämnda lånefordringen på 252 281,89 euro från KP-Cobra
Invest Oy har bokförts i balansen i Mellersta Österbottens förbunds
bokslut för 2017.
Landskapsstyrelsen 13/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

29.10.2018/§ 112
8.11.2018/§ 20

Enligt skuldebrevets villkor förfaller lånet till återbetalning 31.12.2020. I
förbundets balansräkning kan lånefordringen i fråga enligt nuvarande
information inte anses vara en osäker fordring som borde nedtecknas
som kostnad i bokslutet.
Mellersta Österbottens förbunds dotterbolag KP Cobra Invest Oy (ägs
till 100 % av förbundet) har också fortsatt återbetalningen av det
kapitallån som det beviljat fram till slutet av 2020.
Mellersta Österbottens förbund bör erbjuda ägarstyrning till
dotterbolaget i koncernen om behandlingen av det beviljade kapitallånet
och återbetalningen av lånet från förbundet.”
Tf. landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen
1. antecknar ärendet till kännedom för landskapsfullmäktige,
2. beslutar att begära ett utlåtande från bokföringsnämnden.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 20
Landskapsstyrelsens förslag:
Styrelsen antecknar ärendet till kännedom för landskapsfullmäktige.
Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade utredningen till kännedom.
--.
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Landskapsstyrelsen 10/2018
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsstyrelsen 13/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

20.8.2018/§ 78
17.9.2018 § 92
24.9.2018/§ 93 fortsättningsmöte
29.10.2018/§ 117
8.11.2018/§ 21

21 §
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LANDSKAPSDIREKTÖRENS TJÄNST

Landskapsstyrelsen 20.8.2018 § 78
Landskapsdirektör Jukka Ylikarjula sade upp sig 15.6.2018 och
uppsägningen trädde i kraft omedelbart.
Enligt förvaltningsstadgan (12 §) utses landskapsdirektören av
landskapsfullmäktige. Landskapsstyrelsen utser landskapsdirektörens
ersättare.
För uppgiften som landskapsdirektör krävs en lämplig högre
högskoleexamen och en god praktisk erfarenhet av landskapsförbundets
uppgifter.
Landskapsdirektören ska ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel, ha
kännedom om näringslivet och Mellersta Österbotten samt praktisk
erfarenhet av offentlig förvaltning. För att kunna sköta arbetet på ett
framgångsrikt sätt förutsätts kännedom om det kommunala området,
ledarskapsfärdigheter och beslutfattarförmåga samt vid sidan av finska
även kunskaper i svenska och engelska. Internationell beredskap ses
som en fördel.
På grund av landskapsreformen fylls tjänsten som landskapsdirektör för
en viss tid.
Deltidsvikarie för landskapsdirektörstjänsten vid Mellersta Österbottens
förbund är för tillfället på landskapsstyrelsens beslut Jyrki Kaiponen
fram till 31.8.2018.
Mer information fås av landskapsstyrelsens ordförande Antti Mäkelä.
Styrelseordförandens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar
1. att lediganslå tjänsten som landskapsdirektör på viss tid på grund av
landskapsreformen för tiden 1.1.2019–31.12.2020. Ansökningstiden
går ut 13.9.2018,
2. att utse koncernförvaltningens förändringsdirektör Jyrki Kaiponen
till tf. landskapsdirektör på heltid under perioden 1.9.201831.12.2018. Under denna period arbetar tf. landskapsdirektören med
uppgifter i samband med landskapsreformen och ändringen av
koncernförvaltningen med timbokföring. Lönegrund enligt
lönesättningen för landskapsdirektören, 8 800 €/mån.
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29.10.2018/§ 117
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4. beviljar tf. landskapsdirektören Jyrki Kaiponen årsledighet under
tiden 6–9.9.2018.
Beslut:
Styrelsen beslutade enhälligt
1. att lediganslå tjänsten som landskapsdirektör med följande grunder
och behörighetsvillkor;
Av den som väljs till tjänsten förutsätter vi en högre högskoleexamen,
god praktisk erfarenhet av uppgifter i landskapsförbundet, moderna
personalledningsfärdigheter, kännedom om offentlig förvaltning och
näringslivet, stark internationell beredskap samt en gedigen
samarbetsförmåga.
På grund av landskapsreformen fylls landskapsdirektörstjänsten
med ett direktörsavtal för en viss tid, fram till 31.12.2020 och i
tjänsten tillämpas en prövotid på (6) månader.
Vi söker en person som är beredd att arbeta kompromisslöst för
landskapets, invånarnas och näringslivets bästa. En god
initiativförmåga, en djup förståelse för förbundets grunduppgifter
samt förhandlings- och interaktionsfärdigheter är livsvillkor för att
kunna sköta uppgiften framgångsrikt. Du har omfattande
samarbetsnätverk och du har förmåga och mod att för din del leda
Mellersta Österbotten genom kommande reformer och
förändringar.
Av den som väljs till tjänsten förutsätts goda kunskaper i det andra
inhemska språket och minst tillfredställande kunskaper i ett annat
språk. I uppgiften behövs även kunskaper i engelska språket.
Ansökningstiden går ut 13.9.2018. Ansökningar med cv, intyg som
påvisar att personen uppfyller behörighetskraven samt löneanspråk
skickas till Mellersta Österbottens förbund, Strandgatan 14, 67100
Karleby.
Tjänsten fylls från och med 1.1.2019 eller enligt
överenskommelse. Den som väljs till tjänsten ska innan
mottagande av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd. Arbetsplatsen är rökfri.
2. godkände punkterna 2 och 3.
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Styrelsen befullmäktigade landskapsfullmäktiges ordförande,
landskapsstyrelsens ordförande och förvaltningschefen att
färdigställa platsannonsen.
Landskapsstyrelsen 10/2018
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsstyrelsen 11/2018
Landskapsstyrelsen 13/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

20.8.2018/§ 78
17.9.2018 § 92
24.9.2018/§ 93 fortsättningsmöte
29.10.2018/§ 117
8.11.2018/§ 21

Tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen lämnade mötet under
behandlingen av ärendet och beslutsfattandet.
Landskapsfullmäktiges II vice ordförande Seppo Tastula lämnade
mötet under behandlingen av ärendet kl. 14.50.
Landskapsfullmäktige 17.9.2018 § 93
Annonsen för landskapsdirektörstjänsten publicerades på Mellersta
Österbottens förbunds webbplats, i tidningarna Keskipohjanmaa,
Kalajokilaakso, Österbottens Tidning och Helsingin Sanomat samt på
mol.fi-sidorna och på Kuntarekry.
Styrelsens medlemmar och fullmäktigeordförandena har fått en
sammanfattning av de sökande på förhand 14.8.2018.
Landskapsstyrelseordförandens förslag:
Landskapsstyrelsen
1) konstaterar vilka som ansökt om tjänsten,
2) beslutar att bjuda in alla sökande till intervju,
3) beslutar vilka personer som ska delta i intervjuarbetsgruppen,
4) ger intervjuarbetsgruppen fullmakt att beställa
lämplighetsbedömningar i den omfattning som planerats.
Beslut:
Styrelsen
1. konstaterade enhälligt att fem personer ansökt om tjänsten som
landskapsdirektör
Kaiponen Jyrki, Uleåborg
Kiviaho Timo, Helsingfors
Pesola Anne, Karleby
Sormunen Anne, Sievi
Valli Raine, Karleby
2. beslutade att bjuda in alla sökande till intervju,
3. utsåg Antti Mäkelä, Esa Kant, Pentti Haimakainen, Johanna
Paloranta, Marlen Timonen, Anna Nurmi-Lehto till
intervjuarbetsgruppen samt kontaktchef Teppo Rekilä och
förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko till sakkunniga
i gruppen.
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Landskapsstyrelsens medlemmar och fullmäktigeordförandena har
närvarorätt vid intervjuerna.
Intervjuarbetsgruppen befullmäktigas att fatta beslut om bruk av
eventuellt rekryteringstöd och lämplighetsbedömningar.
Landskapsstyrelsen 13/2018
Landskapsfullmäktige 3/2018

29.10.2018/§ 117
8.11.2018/§ 21

Landskapsstyrelsen 29.10.2018 § 117
Intervjuarbetsgruppen har intervjuat sökandena Jyrki Kaiponen, Timo
Kiviaho, Anne Pesola, Anne Sormunen och Raine Valli.
Intervjuarbetsgruppen beslutade att en
lämplighetsbedömning begärs för Kaiponens, Pesolas och
Sormunens del.
Efter intervjuerna och lämplighetsbedömningarna har
intervjuarbetsgruppen kommit fram till att Jyrki Kaiponen väljs till den
tidsbestämda tjänsten som landskapsdirektör.
Landskapsstyrelseordförandens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att Jyrki Kaiponen
från Uleåborg väljs till den tidsbestämda tjänsten som landskapsdirektör.
För Kaiponens del tillämpas ingen prövotid eftersom det är frågan om två
tjänster som tf. landskapsdirektör efter varandra.
Tjänsten fylls från och med 1.1.2019 eller enligt överenskommelse och
fortsätter fram till 31.12.2020. Grunden till visstidstjänsten är tidtabellen
för landskapsreformen. Innan den som valts till tjänsten tar emot sin
tjänst ska denna uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 8.11.2018 § 21
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att Jyrki Kaiponen
från Uleåborg väljs till den tidsbestämda tjänsten som landskapsdirektör.
Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
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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, 67100
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
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vaasa.hao@oikeus.fi
Besvär som berör landskapsplanen:
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.
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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