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1 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Landskapsfullmäktige 23.5.2022 § 1

Enligt 64 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) ska möteskallelse skickas minst 7 kalenderdagar före
mötet till varje ledamot i landskapsfullmäktige samt till dem som
har närvarorätt och -plikt vid mötet. Information om mötet ska
samtidigt publiceras på Mellersta Österbottens webbplats.

Möteskallelsen ska innehålla information om mötets tid och plats
samt ärenden som ska behandlas. I möteskallelsen ska det
dessutom nämnas om det är fråga om ett digitalt möte. Dessutom
ska det meddelas webbadress och rum där allmänheten kan följa
med mötet. I möteskallelsen ska det nämnas om en del av
mötesfrågorna behandlas i ett slutet möte.

Kallelse till detta möte har skickats elektroniskt 16.5.2022 till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och till kännedom för
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso
16.5.2022.

Enligt 13 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal (2019)
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 personliga ersättare:

Halso
Kukkola Mira

Koskela Taina

Kannus
                    Göös Sanna-Kaisa

Huuki Ari

Kaustby
Mäkelä Antti
Haukilahti Tiina
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Kinnula
Pelkonen Esko

Karleby
Herlevi Reino
Paloranta Johanna

 Orjala Sirpa, närvarande kl.
18.00– 20.23

Haapasaari Emma,
närvarande kl. 18.00–19.52, kl. 19.54–20.21
Peltokangas Mauri

 Kalliokoski Matti
 Lukkarinen Margita

Snellman Hans
Haimakainen Pentti
Kippo Hannu

Kronoby
Hagnäs Marika
Myllymäki Tapani

Lestijärvi
Tiala Marja
Untinen Pentti

Perho
Hertteli Anni

Tamminen Mikko

Reisjärvi
Heinonen Tiina

Toholampi
Hylkilä Marja

Vetil
Torppa Hannes
Åivo Ilpo
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Övriga närvarande:

Landskapsstyrelsens medlemmar:
Pärkkä Timo, landskapsstyrelsens ordförande
Kant Esa, landskapsstyrelsens vice ordförande, frånvarande
under beslutsfattandet i samband med § 4 kl. 18.57–18.58
Leivo-Rintakorpi Tuija, medlem i landskapsstyrelsen
Palosaari Anneli, medlem i landskapsstyrelsen

Revisionsnämndens medlemmar:
Kauppi Pekka
Erkkilä Esa, ersättare i revisionsnämnden

Tjänsteinnehavare:
Kaiponen Jyrki, landskapsdirektör
Kalliokoski Satu, förvaltningschef, sekreterare

Beslut:
Ordförande konstaterade att 21 landskapsfullmäktigeledamöter
och 6 ersättare var närvarande. Mötet konstaterades vara lagligt
sammankallat och beslutfört.
-----
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2 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 23.5.2022 § 2

Enligt 121 § i Mellersta Österbottens förvaltningsstadga ska
protokollet justeras av två medlemmar i landskapsfullmäktige
som valts för uppgiften vid varje möte, om
landskapsfullmäktige inte fattar beslut om annat.

Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas
elektroniskt till registratorskontoret i varje medlemskommun
/kommunstyrelsen för kännedom.

Medlemskommunerna i Mellersta Österbottens förbund 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 elektroniskt via Visma Sign-tjänsten efter
mötet, senast 24.5.2022,

2. lägger fram protokollet offentligt 25.5.2022 på samkommunens
webbplats och skickar innan dess protokollet till
 medlemskommunerna.
3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan  fungera som
rösträknare.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg Hannu Kippo och Mikko Tamminen till protokolljusterare,

protokollet justeras elektroniskt via Visma Sign-tjänsten efter
mötet, senast 24.5.2022,

2. lägger fram protokollet offentligt 25.5.2022 på samkommunens
webbplats och skickar innan dess protokollet till
 medlemskommunerna.
3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera
 som rösträknare.
-----
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3 § LANDSKAPSDIREKTÖRENS AKTUELLA ÖVERSIKT

Landskapsfullmäktige 23.5.2022 § 3

Landskapsdirektör Jyrki Kaiponen behandlar aktuella frågor som
påverkar verksamheten på Mellersta Österbottens förbund. Dessa
frågor är:

· Ukrainakrisens effekter på landskapets verksamhet
· Främjande av energiomvälvningen i Mellersta Österbotten
· Investeringsprogrammet för statens trafikledsnät 2023–2030
· Övriga aktuella frågor

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar landskapsdirektörens aktuella
översikt för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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4 § KP-COBRA INVEST OY:S FORTSATTA VERKSAMHET

Landskapsstyrelsen 19.3.2018 § 24

År 2000 beviljade landskapsförbundets medlemskommuner bidrag
via landskapsförbundet för beviljande av kapitallån för att grunda
KP-Cobra Invest Oy, vars aktiekapital ägs av Mellersta
Österbottens förbund. Det grundade bolaget beviljade ett kapitallån
till gruvbolaget Kalvinit Oy 200. Lånet är ett engångslån och enligt
de förnyade villkoren förfaller lånet till betalning 31.12.2020. KP-
Cobra Invest Oy har inte drivit någon övrig investeringsverksamhet.

Läget med Kalvinit Oy:s inmutning av ilmenit är oförändrad. Inget
tyder på att bolaget skulle ha planer på att inleda gruvverksamhet i
Mellersta Österbotten under den närmaste tiden.

Enligt skuldebrevsvillkoren betalar Kalvinit Oy ränta på lånet endast
om det debiterade beloppet kan användes för vinstutdelning enligt
den fastställda balansen för bolagets senast avslutade
räkenskapsperiod. K-P Cobra Invest Oy har begärt ett utlåtande av
Kalvinit Oy:s revisor om huruvida bolagets resultat möjliggör
betalning av ränta för den gångna räkenskapsperioden. Enligt
skuldebrevsvillkoren förfaller räntan till betalning under de
kommande räkenskapsperioderna. Enligt bokslutet från 2017 är
kapitalfordringen från Kalvinit Oy 252 281,89 € och den upplupna
räntan sammanlagt 93 659,65 €.

Förhandlingar har förts med Kalvinit 1.3.2018 där följande alternativ
konstaterades:
1. Förbundets mål är att Kalvinit återbetalar kapitallånet före

31.12.2020, målet är år 2018. Kalvinit Oy anser att detta mål
inte är möjligt i det här läget.

2. Skuldebrevet fortsätter att vara i kraft fram till 31.12.2020.
3. Kalvinit Oy föreslår ackord på kapitalplaceringen på samma sätt

som gjorts med Tekes. Motiveringen är att gruvverksamheten
inte inleds.

4. Alternativ till ackord är att Kalvinit föreslår att en försäljning av
gruvrätten till KP Cobra Invest Oy. Denna fråga utreds bl.a. med
GTK.
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Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä och
landskapsdirektör Jukka Ylikarjula.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar utredningen för kännedom och
delger frågan till revisionsnämnden och landskapsfullmäktige för
kännedom.

Beslut:
Styrelsen beslutade enhälligt att frågan återremitteras för ny
beredning för att skaffa tilläggsutredningar. Frågan behandlas vid
följande möte 16.4.2018.

Kontaktchef Teppo Rekilä lämnade mötet under behandlingen av
frågan och beslutsfattandet, kl. 10.30.

Landskapsstyrelsen 16.4.2018 § 31

År 2000 beviljade landskapsförbundets medlemskommuner bidrag
via landskapsförbundet för beviljande av utlåning för att grunda KP-
Cobra Invest Oy, vars aktiekapital ägs av Mellersta Österbottens
förbund. Skuldebrevet mellan Mellersta Österbottens förbund och
KP-Cobra Invest Oy har undertecknats 22.12.2020.  KP-Cobra
Invest Oy beviljade ett kapitallån till gruvbolaget Kalvinit Oy 2000
(27.12.2000). Lånet är 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 är undertecknat 18.11.2015
och gäller fram till 31.12.2020.

 KP-Cobra Invest Oy har inte drivit någon övrig
investeringsverksamhet.

Läget med Kalvinit Oy:s inmutning av ilmenit är oförändrad. Inget
tyder på att bolaget skulle ha planer på att inleda gruvverksahet i
Mellersta Österbotten under den närmaste tiden.

Enligt skuldebrevsvillkoren betalar Kalvinit Oy ränta på lånet endast
om det debiterade beloppet kan användes för vinstutdelning enligt
den fastställda balansen för bolagets senast avslutade
räkenskapsperiod. K-P Cobra Invest Oy har begärt ett utlåtande av
Kalvinit Oy:s revisor om huruvida bolagets resultat
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möjliggör betalning av ränta för den gångna räkenskapsperioden.
Enligt skuldebrevsvillkoren förfaller räntan till betalning under de
kommande räkenskapsperioderna. Enligt bokslutet från 2017 är
kapitalfordringen från Kalvinit Oy 252 281,89 € och den upplupna
räntan sammanlagt 93 659,65 €.

Förhandlingar har förts med Kalvinit Oy 1.3.2018 där följande
alternativ konstaterades:
1. Förbundets mål är att Kalvinit betalar kapitallånet före

31.12.2020, målet är år 2018. Kalvinit Oy anser att detta mål
inte är möjligt i det här läget.

2. Skuldebrevet fortsätter att vara i kraft fram till 31.12.2020.
3. Kalvinit Oy föreslår ackord på kapitalplaceringen på samma sätt

som gjorts med Tekes. Motiveringen är att gruvverksamheten
inte inleds.

4. Alternativ till ackord är att Kalvinit föreslår att en försäljning av
gruvrätten till KP Cobra Invest Oy. Denna fråga utreds bl.a. med
GTK.

Alternativ 1 förverkligas inte eftersom Kalvinit Oy inte är villigt att
betala tillbaka sitt kapitallån.

För alternativ 2 finns ett gällande skuldebrev.

Alternativ 3 förverkligas inte: KP-Cobra Invest Oy:s bolagsstämma
beslutade 27.3.2018 att begära att Kalvinit Oy/Endomines Oy
betalar tillbaka sitt kapitallån.

Alternativ 4 skulle innebära att kapitallånet byts ut mot
gruvrättigheterna. Kalvinit Oy förvaltar ett utmål på lägenheten
Koivu. Lantmäteriförrättningen för utmålet har inte slutförts. Utifrån
de diskussioner som förts med TUKES och Lantmäteriverket är det
sannolikt att ett byte av kapitallånet mot gruvrättigheterna skulle
leda till att lantmäteriförrättningen slutförs. Därefter skulle
innehavaren av utmålet vara skyldig att betala ersättning till
markägaren samt en utmålsavgift på 50 euro per hektar per år.
Utmålet på lägenheten Koivu omfattar 925 hektar, vilket innebär att
den årliga utmålsavgiften skulle vara cirka 45 000 euro.
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Frågan har behandlats vid Mellersta Österbottens förbunds
kommunledningsmöte 3.4.2018. Förhandlingar om förbundets
utlåning och Cobras betalning av lånefordringen 2018–2019 pågår
mellan Kalvinit Oy och dess moderbolag Endomines Oy.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och styrelsens vice ordförande
Esa Kant lämnade mötet under beslutsfattandet på grund av jäv.

Förslag från landskapsstyrelsens ordförande:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utredningen för kännedom,
2. delger frågan för kännedom till landskapsfullmäktige och
 3. KP-Kobra Invest fortsätter förhandlingarna med Kalvinit
Oy:s/Endomines Oy om återbetalningen av kapitallånet. Läget
rapporteras till landskapsstyrelsen i juni.

Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
- - -

Landskapsfullmäktige 26.4.2018 § 8

Landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och landskapsstyrelsens
ordförande Antti Mäkelä presenterade frågan.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar utredningen för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade utredningen för kännedom.

Landskapsfullmäktige antecknade styrelseordförande Antti
Mäkeläs muntliga utredning om läget med välmåendet i arbetet
vid förbundet.
- - -

Landskapsstyrelsen 29.10.2018 § 112

Vid förhandlingarna 7.8.2018 deltog landskapsstyrelsens
ordförande, tf. landskapsdirektören och KP-Cobra Invest Oy:s
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verkställande direktör. Förhandlingarna hade samma resultat som
1.3. Endomines är inte redo att betala tillbaka kapitallånet.

Efter att lånetiden går ut är det mest sannolika alternativet att
Endomines Oy försätter Kalvinit Oy i konkurs.

Konsekvenserna av de olika alternativen har diskuterats med KP-
Cobra Invest Oy:s revisor BDO. Enligt BDO:s utlåtande ”har den
ovannämnda lånefordringen på 252 281,89 euro från KP Cobra
Invest Oy tecknats i balansen i Mellersta Österbottens förbunds
bokslut för 2017.

Enligt villkoren i skuldebrevet förfaller lånet till återbetalning
31.12.2020. Lånefordringen i förbundets balans kan enligt
nuvarande uppgifter inte anses vara en osäker fordran som borde
nedskrivas som kostnad i bokslutet.

Mellersta Österbottens förbunds dotterbolag KP Cobra Invest Oy
(förbundets andel 100 %) har även fortsatt betala tillbaka det
beviljade kapitallånet fram till slutet av 2020.

Mellersta Österbottens förbund ska erbjuda ägarhandledning till
dotterbolaget som är en del av koncernen om hanteringen av det
beviljade kapitallånet och om återbetalningen av det lån som
beviljats av förbundet.”

Tf. landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen
1. delger frågan för kännedom till landskapsfullmäktige,
2. beslutar att begära ett utlåtande om frågan av

bokföringsnämnden (KILA).

Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
- - -

KP-Cobra Invest Oy:s styrelseordförande Esa Kant, medlem
Seppo Tastula och ersättare Raimo Haapaleho lämnade mötet
under behandlingen av frågan och beslutsfattandet.
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Landskapsstyrelsen 15.2.2021 § 18

KP-Cobra Invest Oy:s aktiekapital ägs av Mellersta Österbottens
förbund. Skuldebrevet mellan Mellersta Österbottens förbund och
KP-Cobra Invest Oy har undertecknats 22.12.2000.  KP-Cobra
Invest Oy beviljade ett kapitallån till gruvbolaget Kalvinit Oy 2000
(27.12.2000). Lånet är 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 är undertecknat 18.11.2015
och gäller fram till 31.12.2020.

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om
principerna för ägarstyrningen. Principerna för ägarstyrningen är
bestående handlingsprinciper som definierar hur de bolag som ägs
av kommunen ska ledas, styras och övervakas. De principer som
dragits upp av fullmäktige styr det praktiska genomförandet av den
ägarstyrning som hör till koncernledningen och det därtill
anslutande beslutsfattandet både i sammanslutningar som hör till
kommunkoncernen och i vidare bemärkelse i delägar-
sammanslutningar, kommunernas samarbetsorganisationer och
kommunens avtalsförhållanden. Mellersta Österbottens förbund
har inte ställt upp några villkor för arrangemangen av
återbetalningen av skulden.

Enligt 47 § 1 mom. i kommunallagen ska det genom ägarstyrningen
ses till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i
verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

Utgångspunkten för avtalsrätten är att avtalen ska följas. Då en part
drar sig ur avtalsförpliktelserna är det i princip fråga om avtalsbrott,
och den part som brutit mot avtalet är skyldig att ersätta den
förorsakade skadan till den andra parten. Ett övermäktigt hinder
(force majeure) kan emellertid innebära att det är möjligt att låta bli
att följa avtalsvillkor eller lindra de följder som ett brott mot
avtalsvillkoren innebär. Avtalsparterna kan även ha ett behov av att
komma överens om ändringar i avtalet.

KP-Cobra Invest Oy har framfört sitt krav om betalningen av
kapitallånet inklusive ränta till Kalvinit Oy genom ett brev daterat
27.10.2020
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021 § 45
Landskapsstyrelsen 1/2022 17.1.2022/§ 5
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 4

i enlighet med de villkor som ingår i skuldebrevet för kapitallånet.

Kalvinit Oy har inte reagerat på det krav som ställts av KP-Cobra
Invest Oy på något sätt.

Kalvinit Oy har inte betalat det kapitallån som KP-Cobra Invest Oy
beviljat i enlighet med skuldebrevet för lånet sedan 31.12.2020.

KP-Cobra Invest Oy skickade en betalningspåminnelse till Kalvinit
Oy per brev 28.01.2020 om det obetalda kapitallånet med räntor
och förseningsränta (8 %). Tidsfristen för återbetalningen går ut
15.2.2021.

Förhandlingar har förts om frågan med en representant för Kalvinit
Oy:s moderbolag Endomines Oy 23.11.2020 och 1.2.2021.
Endomines Oy:s representant, ekonomichef Marcus Ahlström har
efter förhandlingar med Endomines Oy:s styrelseordförande
4.2.2021 meddelat att betalningsavtalsarrangemangen är ok för
Endomines Oy:s del.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Medlemmarna Raimo Haapalehto, Seppo Tastula, Esa Kant och
Mauri Salo meddelade om jäv (representationsjäv) och lämnade
mötet under behandlingen av frågan kl. 10.37–10.50.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. Beslutar att övergå till arrangemang baserat på en

betalningsöverenskommelse beträffande återbetalningen av
kapitallånet om gäldenären är villig att betala tillbaka sin skuld.

2. Beslutar att om gäldenären inte är villig till
betalningsöverenskommelsen eller om
betalningsarrangemangen inte kan slutföras, vidtas rättsliga
åtgärder beträffande återkravet av skulden.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021 § 45
Landskapsstyrelsen 1/2022 17.1.2022/§ 5
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 4

3. Berättigar landskapsdirektören att förbereda fortsatta åtgärder
för återkravet av kapitallånet genom arrangemang baserat på
en betalningsöverenskommelse under räkenskapsperioden
2021.

4. Berättigar landskapsdirektören att vid behov vidta juridiska
åtgärder för återkravet av kapitallånet.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–4 enhälligt.
-----

Landskapsstyrelsen 19.4.2021 § 45

Betalningsavtalet för återbetalningen av kapitallånet mellan KP-
Cobra Invest Oy och Kalvinit Oy undertecknades 1.3.2021. Enligt
betalningsavtalet returnerar Endomines Ab (Kalvinit Oy:s
moderbolag) kapitallånets kapital och ränta inklusive
dröjsmålsränta till KP-Cobra Invest Oy under räkenskapsperioden
2021.

Endomines Ab returnerar kapitallånet inklusive ränta till KP-Cobra
Invest Oy före slutet av räkenskapsperioden 2021. KP-Cobra
Invest Oy returnerar lånekapitalet till Mellersta Österbottens
förbund i enlighet med det låneavtal som tecknats mellan Mellersta
Österbottens förbund och KP-Cobra Invest Oy. KP-Cobra Invest
Oy delar ut ränteintäkterna för kapitallånet som dividend till
Mellersta Österbottens förbund.

Inom Mellersta Österbottens förbund har olika alternativ utretts om
användningen av tillgångarna efter att de återbetalats till förbundet.
År 2000 har det bidrag som medlemskommunerna betalat till
Mellersta Österbottens förbund tecknats som bidrag i
resultaträkningens verksamhetskostnader. Detta innebär att det
inte finns någon skyldighet att betala tillbaka pengarna till
kommunerna. Utifrån förhandlingar som förts med
Kommunförbundet och anvisningar som erhållits därifrån samt ett
utlåtande av revisionssamfundet Talvea anses grundande av en
utvecklingsfond vara det mest praktiska alternativet för hanteringen
av Mellersta Österbottens förbunds
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021 § 45
Landskapsstyrelsen 1/2022 17.1.2022/§ 5
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 4

överskott. Som utvecklingsfondens startkapital överförs lånekapital
som återbetalas från KP-Cobra Invest Oy och ett belopp som
motsvarar dividenderna.

I kommunallagen stadgas inget om obligatoriska fonder.
Kommunen/samkommunen kan emellertid ha ett begränsat
fondliknande kapital som kan utökas genom resultaträkningen. I
kommunallagen finns inga bestämmelser för fonden. Den tydliga
hanteringen av en fond förutsätter emellertid vanligtvis regler om
principerna för hur fonden ska utökas, användas samt hur
tillgångarna ska skötas.

Mellersta Österbottens förbund har förberett ett förslag om
grundande av en utvecklingsfond med syftet att utveckla och främja
de strategiska målen och verksamheten i landskapet Mellersta
Österbotten och vid Mellersta Österbottens förbund för att uppnå
de syften som nämns i 3 § i förbundets grundavtal samt förbereda
sig på förluster. Enligt 26 § i Mellersta Österbottens grundavtal
fattas beslut om grundande av en fond som inte är en
investeringskapitalfond och dess stadgar av samkommunens
fullmäktige.

Stadgarna för fonden anges i en bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Landskapsdirektörens förslag:

Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. landskapsfullmäktige fattar beslut om att grunda en

utvecklingsfond för Mellersta Österbottens förbund,
2. landskapsfullmäktige godkänner stadgarna för Mellersta

Österbottens förbunds utvecklingsfond,
3. berättigar ledningen för Mellersta Österbottens förbund att vid

behov göra preciseringar i verkställandet av utvecklingsfonden
och i dess stadgar.

Beslut:



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
17

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021 § 45
Landskapsstyrelsen 1/2022 17.1.2022/§ 5
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 4

Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. landskapsfullmäktige grundar en utvecklingsfond för Mellersta

Österbottens förbund,
2. landskapsfullmäktige godkänner stadgarna för Mellersta

Österbottens förbunds utvecklingsfond
3. berättigar ledningen för Mellersta Österbottens förbund att vid

behov göra preciseringar i verkställandet av utvecklingsfonden
och i dess stadgar.

-----

Landskapsstyrelsen 17.1.2022 § 5

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) fattar fullmäktige beslut om
principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet.

I 48 § i kommunallagen (410/2015) konstateras att till kommunens
koncernledning hör kommunstyrelsen, kommundirektören eller
borgmästaren och andra i förvaltningsstadgan angivna
myndigheter. Till Mellersta Österbottens förbunds koncernledning
hör landskapsstyrelsen och landskapsdirektören.

KP-Cobra Invest Oy är ett sådant dotterbolag till Mellersta
Österbottens förbund som beskrivs i 6 § i kommunallagen
(410/2015). Om nedläggningen av en kommuns eller samkommuns
affärsverk beslutas på ett sätt som motsvarar grundandet.

Endomines Ab har återbetalat kapitallånet inklusive ränta mellan
KP-Cobra Invest Oy och Kalvinit Oy till KP-Cobra Invest Oy i
enlighet med ett avtal som undertecknats av avtalsparterna
1.3.2021.

Efter att kapitallånet återbetalats har behovet av att upprätthålla
KP-Cobra Invest Oy som dotterbolag till Mellersta Österbottens
förbund upphört. Vid Mellersta Österbottens förbund anses det inte
heller vara produktionsmässigt eller ekonomiskt motiverat att för
tillfället eller med tanke på uppskattade framtida behov upprätthålla
KP-Cobra Invest Oy som en del av Mellersta Österbottens förbunds
koncern. Av denna orsak är det motiverat att upplösa KP Cobra
Invest Oyi enlighet med 20 kap. i aktiebolagslagen (624/2006).



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
18

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021 § 45
Landskapsstyrelsen 1/2022 17.1.2022/§ 5
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 4

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Behandling av ärendet:
Medlem Esa Kant meddelade att han är jävig (intressejäv) och
lämnade mötet under behandlingen och beslutsfattandet kl. 11.18.

Till protokolljusterare för paragraf 5 utsågs Anneli Palosaari.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen

1. för en diskussion om situationen med KP-Cobra Invest Oy
och de fortsatta åtgärderna

2. beslutar att framföra för landskapsfullmäktige att KP-Cobra
Invest Oy upplöses under räkenskapsperioden 2022 i
enlighet med 20 kap. i aktiebolagslagen (624/2006).

3. Ålägger Mellersta Österbottens förbund att vidta åtgärder
för att få koncernens dotterbolag KP-Cobra Invest Oy att
återbetala kapitallånet till moderbolaget Mellersta
Österbottens förbund.

4. Berättigar landskapsdirektören att vidta andra åtgärder som
förutsätts för att genomföra upplösningen av KP-Cobra
Invest Oy under räkenskapsperioden 2022 i enlighet med
20 kap. i aktiebolagslagen (624/2006).

Beslut:
Landskapsstyrelsen

1. förde en diskussion om situationen med KP-Cobra Invest
Oy och de fortsatta åtgärderna,

2. beslutade att framföra för landskapsfullmäktige att KP-
Cobra Invest Oy upplöses under räkenskapsperioden 2022
i enlighet med 20 kap. i aktiebolagslagen (624/2006),

3. ålade Mellersta Österbottens förbund att vidta åtgärder för
att få koncernens dotterbolag KP-Cobra Invest Oy att
återbetala kapitallånet till moderbolaget Mellersta
Österbottens förbund,

4. berättigade landskapsdirektören att vidta andra åtgärder
som förutsätts för att genomföra upplösningen av KP-
Cobra Invest Oy under räkenskapsperioden 2022 i enlighet
med 20 kap. i aktiebolagslagen (624/2006).

-----
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Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 4

Landskapsfullmäktige 23.5.2022/§ 4

Landskapsstyrelsens medlem Esa Kant meddelade om jäv (28 §
1 mom. 5 punkt i förvaltningslagen) och lämnade mötet under
beslutsfattandet i anslutning till paragrafen kl. 18.57–18.58.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att framföra för landskapsfullmäktige
att KP-Cobra Invest Oy upplöses under räkenskapsperioden 2022
i enlighet med 20 kap. i aktiebolagslagen (624/2006).

Beslut:
Landskapsfullmäktige beslutade att KP-Cobra Invest Oy upplöses
under räkenskapsperioden 2022 i enlighet med 20 kap. i
aktiebolagslagen (624/2006).
-----
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Revisionsnämnden 3/2022 12.4.2022/ § 24
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 5

5 § BINDNINGSANMÄLNINGAR

Revisionsnämnden 21.12.2021 § 102

En sådan kommunal förtroendeperson och tjänsteinnehavare som
avses i 84 § 2 mom. i kommunallagen ska lämna en redogörelse
för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen och
förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som
bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för
andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av
förtroende- och tjänsteuppdrag. Personen ska också utan
dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Bindningsanmälan görs till revisionsnämnden som övervakar
skyldigheten att redogöra för bindningar och tillkännager
redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov
uppmana den anmälningsskyldiga att göra en ny anmälan eller att
komplettera en anmälan.

Bindningsanmälningarna registerförs på förbundets webbplats om
bestämmelser om sekretess inte föranleder annat.  Då det
förtroendeuppdrag eller den uppgift som omfattas av
anmälningsskyldigheten upphör ska uppgifterna för personen i
fråga avlägsnas ur registret och datanätet.

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden antecknar de inlämnade
bindningsanmälningarna för kännedom och tillkännager dem för
fullmäktige.

Beslut:
Revisionsnämnden gick igenom bindningsanmälningarna. Hittills
har 18 anmälningar kontrollerats, 8 anmälningar saknas och 1
anmälan behandlas på nytt. Det begärs att
bindningsanmälningarna ska påskyndas. Frågan flyttas till
behandling vid följande möte och Satu Kalliokoski inbjuds att avge
utlåtande.

Revisionsnämnden 1.2.2022 § 3

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden antecknar de inlämnade
bindningsanmälningarna för kännedom och tillkännager dem för
fullmäktige.
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Revisionsnämnden 3/2022 12.4.2022/ § 24
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Beslut:
Förvaltningschefen hördes i frågan. Det konstaterades att
bindningsanmälningarna huvudsakligen har inlämnats och
kontrollerats. Av de anmälningar som lämnats in saknas en
anmälan och en anmälan måste korrigeras. Behandlingen av
ärendet flyttas till följande möte. Ordförande tar kontakt med de
delaktiga så att frågan på alla sätt blir klar inför revisions-
nämndens följande möte.

Revisionsnämnden 5.4.2022 § 14

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden antecknar de inlämnade
bindningsanmälningarna för kännedom och tillkännager dem för
fullmäktige.

Beslut:
Revisionsnämnden konstaterar att ytterligare en begärd
bindningsanmälan inte har uppdaterats.

Revisionsnämnden 12.4.2022 § 24

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden antecknar de inlämnade
bindningsanmälningarna för kännedom och tillkännager dem för
fullmäktige.

Beslut:
Revisionsnämnden antecknade de inlämnade
bindningsanmälningarna för kännedom och tillkännager dem för
fullmäktige.

Landskapsfullmäktige 23.5.2022 § 5

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar inlämnade bindningsanmälningar
för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Revisionsnämnden 4/2022 28.4.2022/§ 30
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 6

6 § REVISIONSBERÄTTELSE 2021

Revisionsnämnden 28.4.2022 § 30

Enligt 125 § i kommunallagen ska revisorerna för varje
räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en
redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också
innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och
ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet och den ledande
tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde
(redovisningsskyldig). Om revisorerna konstaterar att kommunens
förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller
fullmäktiges beslut och felet och den åsamkade skadan inte är
ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om
saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte
riktas mot fullmäktige.

Revisionsnämnden ska inhämta en förklaring av den som
saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en
anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de
åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen
och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner
bokslutet ska fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga.

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden antecknar TALVEA Julkishallinnon
Palvelut Oy:s revisionsberättelse för 2021 för kännedom och
meddelar revisionsberättelsen för kännedom till Mellersta
Österbottens förbunds landskapsfullmäktige.

Beslut:
Revisionsnämnden antecknar TALVEA Julkishallinnon
Palvelut Oy:s revisionsberättelse för 2021 för kännedom och
meddelar revisionsberättelsen för kännedom till Mellersta
Österbottens förbunds landskapsfullmäktige.

Landskapsfullmäktige 23.5.2022 § 6

Revisionsberättelsen för 2021 har skickats tillsammans med
föredragningslistan.

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar revisionsberättelsen
för 2021 för kännedom.
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Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 6

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Revisionsnämnden 6/2022 6.5.2022/§ 41
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 7

7 § UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2021

Revisionsnämnden 6.5.2022 § 41

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2021.

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden behandlar utvärderingsberättelsen för 2021.

Beslut:
Revisionsnämnden färdigställde utvärderingsberättelsen för 2021
och undertecknade den. Revisionsnämnden beslutade att den
lämnas till fullmäktige för kännedom.

Vice ordförande fungerade som ordförande fram till början av
denna paragraf. Ordförande anlände kl. 15.55 och fortsatte sedan
med uppgiften som ordförande.

Landskapsfullmäktige 23.5.2022 § 7

Utvärderingsberättelsen för 2021 har skickats tillsammans med
föredragningslistan.

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för 2021
för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Landskapsstyrelsen 2/2022 14.3.2022/§ 14
Revisionsnämnden 4/2022 28.4.2022/ § 31
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 8

8 § BOKSLUT FÖR 2021

Landskapsstyrelsen 14.3.2022 § 14

Enligt 115 § i kommunallagen ska verksamhetsberättelsen
innehålla en redogörelse för hur de mål för verksamheten och
ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och
kommunkoncernen.

I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana
väsentliga omständigheter som gäller kommunens och
kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av
kommunens eller kommunkoncernenes balansräkning,
resultaträkning eller finansieringsanalys. Till sådana
omständigheter hör åtminstone en uppskattning av den sannolika
kommande utvecklingen samt uppgifter om hur den interna
kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala
slutsatserna.

Landskapsfullmäktige godkände 26.11.2020 ekonomi- och
verksamhetsplanen för åren 2021–2023 och de
verksamhetsmässiga målen för 2021, budgeten för 2021 och att
budgeten är bindande på följande nivåer: lagstadgad verksamhet,
förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.

Budgetplan för 2021:
- Verksamhetsintäkter 1 650 743 euro
- Verksamhetsutgifter 1 650 743 euro

I budgeten fördelas verksamhetsintäkterna enligt följande:
- Kommunernas medlemsavgifter 1 491 200 euro
- Understöd och bidrag      99 081 euro
- Övriga verksamhetsintäkter       60 462 euro

I budgeten fördelas verksamhetskostnaderna enligt följande:
- Förbundets lagstadgade verksamhet 1 149 971 euro
- Förbundets övriga utvecklingsverksamhet     388 917 euro

- Projekt    111 855 euro

Budgetens under-/överskott 0 euro.

Verksamhetsanslag    544 030 euro
Personalkostnader 1 106 713 euro
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BUDGETENS NYCKELTAL 2021

Verksamhetsintäkter 1 654 253,38 euro, av vilket
- Kommunandelar 1 491 200,00 euro / 90 %
- Understöd och bidrag    120 644,81 euro / 7 %
- Övriga intäkter      42 408,57 euro / 3 %

Verksamhetskostnader 1 396 778,85 euro
Finansieringsintäkter och -kostnader 35,28 euro

Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
- Lagstadgad verksamhet     970 852,58 euro / 71 %
- Övriga utvecklingsåtgärder     313 484,76 euro / 21 %
- Projekt     112 441,51 euro / 8 %

Verksamhetsanslagens utfall     346 075,92 euro
Personalkostnadernas utfall  1 050 702,93 euro

Resultatet för Mellersta Österbottens förbunds räkenskapsperiod
är 257 439,25 euro.

I balansräkningen har samkommunen ett överskott på 767 127,02
euro från tidigare år. Grundkapitalet 31.12.2021 var 439 820,39
euro.

Budgetens intäkter och utgifter presenteras ansvarsområdesvis.

Tillgångarna från EU:s strukturfonder och statliga tillgångar sköts
på balanskonton i bokföringen. Kommunernas betalningsandelar
uppbars fyra gånger under året.

Balansboken för 2021, som omfattar verksamhetsberättelse och
bokslut, har skickats tillsammans med föredragningslistan.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och
förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. föreslår att resultatet/överskottet från räkenskapsperioden

2021 på 257 439,25 euro överförs till tidigare års över-
/underskottskonto

2. godkänner bokslutet för 2021 och undertecknar det,
3. överlåter bokslutet till revisorn för revision,
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 2/2022 14.3.2022/§ 14
Revisionsnämnden 4/2022 28.4.2022/ § 31
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 8

4. överlåter bokslutet vidare för behandling till fullmäktige efter
revisionsnämndens beredning och

5. ger Mellersta Österbottens förbunds kansli rätt att göra
stilistiska korrigeringar i balansboken.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–5 enhälligt.
Det beslutades att bokslutet undertecknas elektroniskt via Visma
Sign-tjänsten.

Revisionsnämnden 28.4.2022 § 31

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att
bokslutet för 2021 fastställs och att de ansvariga för
räkenskapsperioden 2021 beviljas ansvarsfrihet.

Beslut:
Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att bokslutet 2021
fastställs och att ansvarsfrihet beviljas
de ansvariga för räkenskapsperioden 2021.

Landskapsfullmäktige 23.5.2022/§ 8

Som grund för behandlingen i landskapsfullmäktigen fungerar
landskapsstyrelsens beslut 14.3.2022 § 14 och revisionsnämndens
beslut 28.4.2022 § 31.

Balansboken för 2021, som omfattar verksamhetsberättelse och
bokslut, har skickats tillsammans med föredragningslistan.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige

1. behandlar verksamhetsberättelsen och bokslutet,
2. beslutar att resultatet/överskottet från räkenskapsperioden

2021 på 257 439,25 euro flyttas till tidigare års över-
/underskottskonto.

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige

3. fastställer bokslutet för 2021,
4. beviljar de ansvariga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden

2021.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 8

Beslut:
Landskapsfullmäktige

1. behandlade verksamhetsberättelsen och bokslutet,
2. beslutade att resultatet/överskottet från

räkenskapsperioden 2021 på 257 439,25 euro flyttas till
tidigare års över-/underskottskonto,

3. fastställde bokslutet för 2021,
4. beviljade enhälligt de ansvariga ansvarsfrihet för

räkenskapsperioden 2021.
-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 2/2022 14.3.2022/§ 15
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 9

9 § PERSONALRAPPORT 2021

Landskapsstyrelsen 14.3.2022 § 15

I slutet av 2021 bestod personalen vid Mellersta Österbottens
förbund av 15 personer (inkl. en projektanställd). Antalet fast
anställda personer var 13 (87 %) och antalet visstidsanställda
personer var 2 (13 %). I slutet av 2021 bestod personalen av åtta
(8) kvinnor och sju (7) män.

Utvecklandet av kunnandet hos Mellersta Österbottens förbunds
personal genomfördes planerat. De resurser som reserverats för
personalens kompetensutbildning underskred de planerade
kostnaderna (ca 87 %) eftersom största delen av utbildningarna
ordnas som kostnadsfria webbutbildningar.

Antalet sjukfrånvarodagar under 2021 var sammanlagt 138
arbetsdagar (6,9 dagar/person), vilket är tydligt under genomsnittet
inom kommunsektorn (ca 16,7 dagar/person).

De betalda lönerna och arvodena för 2021 var sammanlagt 891 068
euro, vilket innebär att budgetutfallet var 93,7 % för löner och
arvoden. Underskridandet av budgeten förklaras med ett
underskott i ca ett årsverke under verksamhetsåret.

För frivilliga personalkostnader användes 2 076 euro. Kostnaderna
bestod av kostnader som främjar personalens arbetshälsa, såsom
pengar för motion, kultur och välmående genom E-passi, kostnader
för arrangemang av rekreationsdagar och personalens julklappar.

Personalrapporten har utarbetats i tillämpliga delar i enlighet med
KT:s rekommendation för personalrapporter (2004). Som
informationskälla användes även statistik från Keva och delvis även
andra informationskällor. Personalrapporten har tillkännagetts
personalen 4.3.2022 och den har behandlats i enlighet med
samarbetslagen vid Mellersta Österbottens förbunds personalmöte
10.3.2022.

Personalrapporten för 2021 har skickats tillsammans med
föredragningslistan.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och
förvaltningschef Satu Kalliokoski.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 2/2022 14.3.2022/§ 15
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 9

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner personalrapporten för 2021 och
skickar den vidare för kännedom till landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----

Landskapsfullmäktige 23.5.2022/§ 9

Personalrapporten för 2021 har skickats tillsammans med
föredragningslistan.

Fullmäktigeledamot Emma Haapasaari var frånvarande under
behandlingen av ärendet kl. 19.52–19.54.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt personalrapporten från
2021 för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 2/2022 14.3.2022/§ 19
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 10

10 § FULLMÄKTIGEMOTION

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 18

Enligt 93 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga har
en fullmäktigegrupp och en fullmäktigeledamot efter behandlingen
av de ärenden som nämns i möteskallelsen rätt att framföra skriftliga
förslag på frågor som berör samkommunens verksamhet och
administration. Motionen ges till ordföranden.

Ordförande konstaterade att följande fullmäktigemotion lämnats in
som motion i enlighet med 93 § i förvaltningsstadgan:

Motion till överföring av det av Mellersta Österbottens förbund
ägda fastighetsbolaget Säästötornis aktier till
medlemskommunerna, inlämnat till förbundets ordinarie möte
29.4.2021

Mellersta Österbottens förbund köpte hela aktiestocken (100 %) till
Kokkolan Säästötorni 1999. För köpet använde förbundet en
investeringsreservering från åren 1994–1999. Slutsumman
finansierades genom en kommunandel.

Mellersta Österbottens förbunds medlemskommuner (både
medlemskommuner och delmedlemskommuner) har deltagit i
fastighetsaktiebolaget Kokkolan Säästötornis investeringsprojekt
och underhållskostnader genom att betala och fortfarande betala
kapital- och skötselvederlag i sin årliga medlemsandel till förbundet.
Landskapsfullmäktige har vid sitt budgetmöte godkänt dessa årliga
kommunandelar för fastighetsbolaget.

I förbundets budget har fastighetsbolagets vederlag tecknats under
ansvarsområdet för intressebevakning, och vederlagen har
fastställts i förhållande till kommunernas årliga invånarantal. Antalet
kommuner har varierat eftersom antalet intresse-
bevakningskommuner har ändrat och varierat under årens lopp. Det
har kommit nya kommuner, kommuner har utträtt och kommuner
har sammanslagits.

Vi föreslår att fastighetsaktiebolaget Säästötornis aktier, som ägs av
Mellersta Österbottens förbund, överförs till medlemskommunerna i
förhållande till de finansieringsandelar som de betalat för
investeringar och underhåll som berör fastighetsaktiebolaget
Kokkolan Säästötorni.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 2/2022 14.3.2022/§ 19
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 10

Investeringsreserveringens inflöde varierade från år till år.
Investeringsreserveringens inflöde ansvarsområdesvis (intresse-
bevakning och lagstadgad verksamhet) ska utredas för varje år
(1994–1999). Utifrån utredningen kan kommunernas egentliga
ägoandel av aktierna konstateras.

Dessutom ska det utredas om en kommun som lämnat förbundet
redan har betalats den andel som investerats i
fastighetsaktiebolaget Kokkolan Säästötorni. Har man kommit
överens om ägandeandelen i fastighetsaktiebolagets aktier? I den
kommande utredningen ska det framkomma hur kapital- och
skötselvederlag samlats in varje år genom betalningsandelen från
medlemskommunerna, separat specificerat (2000–2021).

Karleby 29.4.2021

Timo Sillanpää, Sannfinländarna i Karleby
Marko Kulpakko, Sannfinländarna i Kaustby

Landskapsfullmäktiges beslut:
Landskapsfullmäktige beslutade enhälligt att sända
fullmäktigemotionen för beredning i landskapsstyrelsen.
-----

Landskapsstyrelsen 14.3.2022 § 19

Enligt 93 § 3 mom. i Mellersta Österbottens förbunds
förvaltningsstadga (1.1.2019) ska landskapsstyrelsen varje år vid
landskapsfullmäktiges första möte presentera en förteckning över
de motioner som tagits av fullmäktigeledamöterna och som skickats
till landskapsstyrelsen och som inte behandlats färdigt av
landskapsfullmäktige före utgången av föregående år. Samtidigt
ska det meddelas vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
initiativen. Landskapsfullmäktige kan konstatera vilka initiativ som
behandlats färdigt.

En (1) fullmäktigemotion i enlighet med 93 § 3 mom. i Mellersta
Österbottens förbunds förvaltningsstadga har lämnats in vid
landskapsfullmäktiges möte 29.4.2021 § 18.

Mellersta Österbottens förbund har i enlighet med vad som framförs
i fullmäktigemotionen utrett behandlingen av Fastighetsaktiebolag
Säästötornis aktier. Utredningen har skickats tillsammans med
föredragningslistan.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 2/2022 14.3.2022/§ 19
Landskapsfullmäktige 1/2022 25.4.2022/§ 10

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1.  för en diskussion om den inlämnade fullmäktigemotionen,
2.  beslutar att lämna de utförda åtgärderna för kännedom till

landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen
1. förde en diskussion om den inlämnade fullmäktigemotionen,
2. beslutade att lämna de utförda åtgärderna för kännedom till

landskapsfullmäktige.
----

Landskapsfullmäktiges I vice ordförande Sakari Ruisaho lämnade
mötet under behandlingen av paragrafen kl. 11.38.

Landskapsfullmäktiges III:e vice ordförande Marika Hagnäs
lämnade mötet under behandlingen av paragrafen kl. 11.40.

Landskapsfullmäktige 23.5.2022/§ 10

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar de utförda åtgärderna för
kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade de utförda åtgärderna för
kännedom.
-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2022 11.4.2022/§ 29
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 11

11 § UTVECKLING AV MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS LEDNINGS-
OCH FÖRVALTNINGSSYSTEM

Landskapsstyrelsen 11.4.2022 § 29

Enligt Mellersta Österbottens förbunds (0959806-1) grundavtal
(1.1.2019–) verkar samkommunen som utvecklings-,
intressebevaknings-, forsknings- och planeringsorganisation för
landskapet Mellersta Österbotten, dess medlemskommuner och
invånare.

År 2030 väntas Mellersta Österbottens landskapsförvaltning
bedriva verksamhet som skapar förutsättningar för alla invånare i
landskapet i samarbete med medlemskommunerna och som
stärker förtroendet för ett fungerande samhälle och en fungerande
förvaltning som en främjare av demokratiskt uppställda mål.

Behovet att utveckla förbundets egen verksamhet baserar sig på
de förpliktelser som beskrivs i lagen om utveckling av regionerna
och genomförande av Europeiska unionens regional- och
strukturpolitik (756/2021). Vid utvecklingen av den egna
verksamheten prioriteras skapande av nya och mer effektiva
handlingsmodeller, uppdatering av anvisningar för förbundets
förvaltning samt förnyande av ansvaren för
personalsammansättningen och uppgifterna. Lagstiftningen ställer
nya krav på förbundets personalsammansättning och kunnande,
och man måste kunna svara mot dessa på ett bättre sätt än i
nuläget.

Syftet med planeringsarbetet för Mellersta Österbottens förbunds
lednings- och förvaltningssystem är att förnya Mellersta
Österbottens förbunds lednings- och förvaltningssystem så att det
fungerar effektivt och baserat på resultatområde.
Resultatområdena bär ansvaret för beredningen och främjandet av
uppgifterna.

Utgångspunkten för planeringen består av den befintliga
personalsammansättningen (16) och de resurser som reserverats
för den. Utövande av offentlig makt och den närmaste chefens
uppgifter innehas av nyckel- och stödresultatområdenas ledning.
På grund av orsaker som beror på nya arrangemang av
verksamheten kan sådana tjänster där arbetet har minskat betydligt
och på ett bestående sätt avslutas och ändras till arbetsuppgifter
(89 § kommunallagen).
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2022 11.4.2022/§ 29
Landskapsfullmäktige 1/2022 23.5.2022/§ 10

Planen är att den befintliga personalsammanställningen ska
förstärkas med högst fyra (4) tjänster eller uppgifter enligt de
förpliktelser som ställs upp genom lagen om utveckling av
regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional-
och strukturpolitik (756/2021). Landskapsfullmäktige fattar beslut
om genomförandet av de föreslagna uppgifterna i samband med
godkännandet av verksamhetsplanen och budgeten för 2023.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar etappen för utvecklingsarbetet för lednings- och

förvaltningssystemet för kännedom
2. drar vid behov upp riktlinjer för den fortsatta planeringen
3. beslutar att lämna utvecklingsarbetet för lednings- och

förvaltningssystemet för kännedom till landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen
1. antecknade etappen för utvecklingsarbetet för lednings- och
förvaltningssystemet för kännedom
2. drog upp riktlinjer för den fortsatta planeringen
3. beslutade att lämna utvecklingsarbetet för lednings- och
förvaltningssystemet för kännedom till landskapsfullmäktige.
----

Landskapsfullmäktige 23.5.2022 § 11

Fullmäktigeledamot Emma Haapasaari lämnade mötet under
behandlingen av ärendet kl. 20.21.

Ersättare Sirpa Orjala lämnade mötet under behandlingen av
ärendet kl. 20.23.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar etappen för utvecklingsarbetet
med Mellersta Österbottens förbunds lednings- och
förvaltningssystem för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Besvärsanvisningen berör paragraferna: 4 och 8 §

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut ansöks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet kan sökas av:

1. den som beslutet riktar sig till eller den vars rättigheter, skyldigheter eller
intressen som kan påverkas direkt genom beslutet (berörda parter) samt

2. samkommunens medlemskommun eller medlem i kommunen.

Besvärstid

Kommunalbesväret ska lämnas in inom 30 dagar efter att beslutet delgivits. Besväret ska
skickas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden inom
besvärsmyndighetens öppettider.

Den berörda parten anses ha fått information om beslutet sju dagar efter att brevet
skickats, om inget annat kan påvisas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses den berörda
parten ha fått information om beslutet tredje dagen efter att meddelandet skickats, om
inget annat kan påvisas.

En medlem i kommunen anses ha fått information om beslutet sju dagar efer att protokollet
lagts fram i ett allmänt datanät.

Delgivningsdagen ingår inte i besvärstiden. Om den sista dagen för besvärstiden är en
helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri
lördag får besväret lämnas in under den första efterföljande vardagen.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får göras på följande grunder:

1. beslutet har fattats i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller

3. beslutet strider mot lagen på annat sätt.

Den ändringssökande ska presentera grunder för besväret till besvärsmyndigheten innan
besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol

Postadress: PB 204, 65101 Vasa

E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi
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Datum och underskrift

Besvärsskriftens form och innehåll

Besväret ska vara skriftligt. Även ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig
form. Besvärsskriften ska innehålla följande:

1. beslut man söker ändring i (beslut som är mål för besväret);

2. till vilka delar av beslutet man söker ändring samt vilka ändringar som yrkas (krav);

3. motiveringar till kraven;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det beslut som är mål för besväret inte riktas till
den ändringssökande.

Besvärsskriften ska dessutom innehålla den ändringssökandes namn och
kontaktuppgifter. Om yttranderätten används av en lagenlig representant eller ombud ska
även dennas kontaktuppgifter meddelas. Ändringar i kontaktuppgifterna ska under
behandlingen av besväret meddelas utan dröjsmål till förvaltningsdomstolen

Besvärsskriften ska även innehålla den postadress och eventuella övriga adress till vilken
domstolsdokumenten kan skickas (processadress). Om den ändringssökande har
meddelat fler än en processadress kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av de
meddelade adresserna domstolsdokumenten skickas.

Följande ska bifogas besvärsskriften:

1. beslut som är föremål för besväret inklusive besvärsanvisning;

2. en utredning av när den ändringssökande har fått kännedom om beslutet eller en annan
utredning över tidpunkten för inledandet av besvärstiden;

3. dokument till vilka den ändringssökande vädjar som stöd för sitt krav, om dessa inte
skickats till myndigheten tidigare.

Rättegångsavgift

Av den som ansöker om ändring debiteras en rättegångsavgift

i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).


