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PROTOLLUNDERSKRIFT OCH KONTRASIGNERING

Protokollet har undertecknats och kontrasignerats elektroniskt.

Sakari Ruisaho Satu Kalliokoski
ordförande protokollförare

PROTOKOLLJUSTERING

Protokollet har justerats elektroniskt och det har konstaterats att det motsvarar mötets
gång.

Karleby 29.11.2022

Sanna-Kaisa Göös Emma Haapasaari
protokolljusterare protokolljusterare

Protokollet läggs fram offentligt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats
fr.o.m. 30.11.2022
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Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 12

12 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Landskapsfullmäktige 28.11.2022 § 12

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 elektroniskt 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 21.11.2022 till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och till kännedom för
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso
21.11.2022.

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
Kujala Antti

Ylikoski Aino-Maija

Kannus
                    Göös Sanna-Kaisa

Kaustby
Mäkelä Antti
Haukilahti Tiina
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Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 12

Kinnula
Pelkonen Esko

Karleby
Paloranta Johanna
Ruisaho Sakari
Haapasaari Emma

 Kalliokoski Matti
 Luoto Riitta

Anderson Stefan
Snellman Hans
Haimakainen Pentti
Kippo Hannu

Kronoby
Hagnäs Marika

Lestijärvi
Tiala Marja

Perho
Hertteli Anni

Tamminen Mikko

Reisjärvi
Niskakoski Mervi
Kinnunen Tuomo

Toholampi
Hylkilä Marja

Rimpioja Jukka

Vetil
Tuominen Tarja

Åivo Ilpo

Övriga närvarande:

Åstrand Ulla-Maria, Kronoby

Landskapsstyrelsens medlemmar:
Pärkkä Timo, landskapsstyrelsens ordförande
Kant Esa, landskapsfullmäktiges vice ordförande
Palosaari Anneli, medlem i landskapsstyrelsen

Tjänsteinnehavare:
Kaiponen Jyrki, landskapsdirektör
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Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 12

Kalliokoski Satu, förvaltningsdirektör, sekreterare

Beslut:
Ordförande konstaterade att 19 landskapsfullmäktigeledamöter
och 6 ersättare var närvarande. Mötet konstaterades vara lagligt
sammankallat och beslutfört (25/36).
-----
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Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 13

13 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 28.11.2022 § 13

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 29.11.2022,
2. lägger fram protokollet offentligt 30.11.2022 på

samkommunens webbplats och skickar innan dess protokollet
till medlemskommunerna,

3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg Sanna-Kaisa Göös och Emma Haapasaari till

protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt via Visma
Sign-tjänsten efter mötet, senast 29.11.2022,

2. beslöt enhälligt att lägga fram protokollet offentligt
30.11.2022 på samkommunens webbplats och skickar innan
dess protokollet till medlemskommunerna,

3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.

-----

Vice ledamot Jukka Rimpioja anlände till mötet kl. 18.21.
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Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 14

14 § LANDSKAPSDIREKTÖRENS AKTUELLA ÖVERSIKT

Landskapsfullmäktige 28.11.2022 § 14

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

· Situationen för näringarna i landskapet
· Ekonomi och utvecklingsutsikter
· 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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Landskapsstyrelsen 8/2022 17.10.2022/§ 75
Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 15

15 § LANDSKAPET MELLERSTA ÖSTERBOTTENS MÅL FÖR
REGERINGSPROGRAMMET 2023–2027

Landskapsstyrelsen 17.10.2022 § 75

Mellersta Österbottens förbunds mål för regeringsprogrammet
koncentreras till sådana centrala faktorer med hjälp av vilka
förutsättningarna att utföra sina uppgifter kan tryggas för
kommunerna och städerna i Mellersta Österbotten.

Under regeringsperioden 2023–2027 framhävs i stor
utsträckning bemötande av olika samhälleliga fenomen. De
regioner som klarar av att främja sin livskraft och kan identifiera,
utstå och anpassa sig till ständigt ökande globala och
samhälleliga strukturella förändringar blir starkare och förblir
vinnare.

Mellersta Österbottens förbund anser att det är viktigt att
regeringsprogrammet 2023–2027 har karaktären av ett
strategiskt programdokument som styr den samhälleliga
verksamheten och utvecklingen. I samband med att programmet
verkställs ska verkställandet av programmet och den operativa
verksamheten överenskommas vid samråd mellan
landskapsförbunden och centralförvaltningen.

De mål för regeringsprogrammet som godkänts av Mellersta
Österbottens landskapsstyrelse stöder när de uppfylls Finlands
regionala näringspolitik och konkurrenskraft på ett hållbart sätt
och ökar landskapets internationella synlighet och möjligheter
att påverka i stor utsträckning.

Landskapet Mellersta Österbottens mål för
regeringsprogrammet 2023–2027 bygger på följande centrala
principer:

1. EU:s kohesionspolitik och lantbrukspolitik ska gynna
glesbebodda landskap

2. En fungerande näringspolitik stärker tillväxten i
landskapet

3. Tillgången till och utbildningen av kunnig arbetskraft ska
tryggas

4. Digitaliseringen möjliggör koncentrering av och framgång
för servicen i landskapet

5. En framtidsskapande innovationspolitik förnyar Mellersta
Österbotten

6. Tillgänglighet är ett livsvillkor för medborgarna och
näringarna



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
47

Protokollutdragets riktighet intygas av
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Landskapsstyrelsen 8/2022 17.10.2022/§ 75
Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 15

7. En ekologiskt hållbar miljö och en fungerande
regionstruktur är en fast del av tillväxten för Mellersta
Österbotten

8. Välbefinnande och säkerhet för alla

Mellersta Österbottens behov som glest bebott landskap ska
beaktas i EU:s region- och strukturpolitik i Finland samt i mål
som berör jordbrukspolitiken.

Landskapet Mellersta Österbottens mål för
regeringsprogrammet (utkast) har skickats tillsammans med
föredragningslistan.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Medlem Erkki Huuki var frånvarande under behandlingen av
ärendet kl. 11.08–11.11.
Medlem Annika Timonen var frånvarande under behandlingen
av ärendet kl. 11.17–11.20.
Medlem Tuija Leivo-Rintakorpi var frånvarande under
behandlingen av ärendet kl. 11.24–11.27.
Medlem Jari Orjala var frånvarande under behandlingen av
ärendet kl. 11.24–11.26.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen

1. för en diskussion om landskapet Mellersta Österbottens
mål för regeringsprogrammet 2023–2027

2. beslutar att godkänna landskapet Mellersta Österbottens
mål för regeringsprogrammet 2023–2027 som grund för
intressebevakning och påverkan.

3. beslutar att överlåta landskapet Mellersta Österbottens
mål för regeringsprogrammet 2023–2027 för kännedom
till landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände enhälligt punkterna 1–3 i
förslaget.
-----

Landskapsfullmäktige 28.11.2022 § 15

Landskapet Mellersta Österbottens mål för
regeringsprogrammet 2023–2027 har skickats tillsammans med
föredragningslistan.
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Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 15

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
landskapsfullmäktige antecknar landskapet Mellersta
Österbottens mål för regeringsprogrammet för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Datum och underskrift

Revisionsnämnden 11/2022 1.11.2022/ § 71
Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 16

16 § BINDNINGSANMÄLNINGAR

Revisionsnämnden 1.11.2022 § 71

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:
Antecknades för kännedom och bindningsanmälningarna överlåts
för kännedom till fullmäktige.

Landskapsfullmäktige 28.11.2022 § 16

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar inlämnade bindningsanmälningar
för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Landskapsstyrelsen 6/2022 22.8.2022/§ 54
Landskapsstyrelsen 8/2022 17.10.2022/§ 71
Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 17

17 § BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025

Landskapsstyrelsen 22.8.2022 § 54

I 38 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) konstateras följande:
· landskapsstyrelsen godkänner planeringsramarna och

anvisningarna för utarbetandet av budgeten.
· landskapsfullmäktige godkänner de bindande

verksamhetsmässiga och ekonomiska målen i budgeten och de
anslag och inkomstbudgeter som de förutsätter,

· i samband med beslutet om budgeten definierar
landskapsfullmäktige vilka verksamhetsmål som fullmäktige
godkänner som bindande. Landskapsfullmäktige utfärdar
bestämmelser för hur budgeten ska följas och hur budgeten och
dess motiveringar binder ämbetsverkets myndigheter.

Budgeten och budgetplanen ska utarbetas så att förutsättningarna
för skötandet av förbundets uppgifter tryggas.

Enligt 22 § i Mellersta Österbottens grundavtal (2019) ska
medlemskommunerna beredas möjlighet att framföra förslag på hur
samkommunens verksamhet kan utvecklas i samband med
beredningen av ekonomiplanen.

Mellersta Österbottens förbunds mål för 2023 och de centrala
nyckeltalen i budgeten för 2023–2025 behandlades vid ett
kommundirektörsmöte 18.8.2022 där kommunerna hade möjlighet
att framföra förslag på hur samkommunens verksamhet kan
utvecklas. Utvecklandet av samkommunens verksamhet
behandlas i samband med kommunrundan under hösten 2022.

Målen för 2023–2025 ställs upp enligt ansvarsområde, på samma
sätt som tidigare år. I samband med detta utarbetas en budget för
2023. Vid detta möte ger landskapsstyrelsen anvisningar för
beredningen av budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen
för 2023.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Pentti Haimakainen var frånvarande under behandlingen av
ärendet kl. 10.41–10.44.
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Landskapsstyrelsen 6/2022 22.8.2022/§ 54
Landskapsstyrelsen 8/2022 17.10.2022/§ 71
Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 17

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. för en diskussion om verksamhetsplanen och budgeten för

2023,
2. godkänner beredningsriktlinjerna för förbundets verksamhet

2023

Beslut:
Landskapsstyrelsen
1. förde en diskussion om verksamhetsplanen och budgeten för

2023,
2. godkände beredningsriktlinjerna för förbundets verksamhet

2023.
-----

En paus i mötet hölls kl. 10.57–11.05 efter att ärendet behandlats.

Landskapsstyrelsen 17.10.2022 § 71

Mellersta Österbottens förbunds verksamhet för
planeringsperioden 2023–2025 grundar sig på riktlinjerna i det
godkända landskapsprogrammet. Mellersta Österbottens förbunds
lagstadgade uppgifter utförs i enlighet med de uppställda kraven.
Övriga uppgifter enligt 3 § i grundavtalet genomförs
kostnadseffektivt och inom de gränser som ekonomin tillåter. I
förbundets verksamhet beaktas kommunkoncernens perspektiv
och de ansvar och förpliktelser som fastställts för
landskapsförbundet i regionutvecklingslagen som förnyats i
september 2022. Skötseln av Mellersta Österbottens förbunds
uppgifter säkerställs och ekonomihållningen upprätthålls på en
hållbar grund. Risknivån minimeras.

Mellersta Österbottens förbunds resultatmål för 2023 har ställts upp
enligt ansvarsområde, på samma sätt som tidigare år. I samband
med detta utarbetades en budget för 2023. Kommunernas
medlemsavgifter för 2023 är 1 650 137 euro, vilket är en ökning på
10,7 procent jämfört med föregående år.

Budgeterna för planåren 2024–2025 kommer att preciseras i
samband med behandlingen av budgeten för året i fråga.
Förbundets verksamhetskostnader för 2023 är 1 882 587 euro och
verksamhetsintäkter är 1 882 737 euro.

Verksamhetsintäkterna för 2023 fördelas enligt följande:
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Landskapsstyrelsen 6/2022 22.8.2022/§ 54
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· kommunernas medlemsavgifter 1 650 137 euro (budget
2022/1 491 200 €)

· understöd och bidrag 167 200 euro (budget 2022/154 346
€)

· övriga verksamhetsintäkter 65 400 euro (budget 2022/48
048 €), som innehåller egenfinansieringsandelar för projekt
som förvaltas av
förbundet (AKKE-tekniskt stöd, KP Ilmasto, projektet för
kunnig arbetskraft), 21 400 euro (budget 2022/5 548 €).

Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
· lagstadgad verksamhet 1 384 159 euro (budget 2022/1 158

890 €)
· övriga utvecklingsåtgärder 196 967 euro (budget 2022/248

687 €)
· förvaltning 88 630 euro (budget 2022/128 472 €)
· hyresverksamhet 34 459 euroa (budget 2022/0 €)
· förbundets projektverksamhet 178 372 euro (budget

2022/157 394 €)

I budgeten är resultatet för räkenskapsperioden +/– noll.

Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är
sammanlagt 1 372 415 €, dvs. 73 procent av slutsumman för
budgeten 2023.

Verksamhetsbidragens andel av budgetens verksamhetskostnader
(exkl. förbundets projektverksamhet) är 331 800 euro, dvs. 19,5
procent.

Tillsammans med föredragningslistan distribuerades Mellersta
Österbottens förbunds verksamhets- och ekonomiplan för åren
2023–2025.

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

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2023–

2025,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2023,
3. godkänner budgeten för 2023 och
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Landskapsstyrelsen 8/2022 17.10.2022/§ 71
Landskapsfullmäktige 2/2022 28.11.2022/§ 17

4. godkänner budgetens bindningsnivå till följande: lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet,

5. tillåter att Mellersta Österbottens förbund gör nödvändiga
tekniska ändringar i budgeten och verksamhetsplanen för åren
2023–2025.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–5 enhälligt.
-----

Landskapsfullmäktige 28.11.2022 § 17

Tillsammans med föredragningslistan distribuerades Mellersta
Österbottens förbunds verksamhets- och ekonomiplan för åren
2023–2025.

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015 fattas beslut om budgeten
och ekonomiplanen av fullmäktige.

Enligt 14 § i Mellersta Österbottens förvaltningsstadga fattar
landskapsstyrelsen beslut om grundande och nedläggande av
tjänster och befattningar samt om ändring av tjänstebenämning.

Mellersta Österbottens förbunds verksamhet för
planeringsperioden 2023–2025 grundar sig på riktlinjerna i det
godkända landskapsprogrammet för åren 2022–2025. Mellersta
Österbottens förbunds lagstadgade uppgifter utförs i enlighet med
de uppställda kraven. Övriga uppgifter enligt 3 § i grundavtalet
genomförs kostnadseffektivt och inom de gränser som ekonomin
tillåter. I förbundets verksamhet beaktas kommunkoncernens
perspektiv och de ansvar och förpliktelser som fastställts för
landskapsförbundet i regionutvecklingslagen som förnyats i
september 2022. Skötseln av Mellersta Österbottens förbunds
uppgifter säkerställs genom tillräckliga personalresurser, men
ekonomin hålls på en stadig grund.

Vid utarbetandet av Mellersta Österbottens förbunds verksamhets-
och ekonomiplan 2023–2025 och budgetförslag för 2023
beaktades de ekonomiska effekterna av den över lag försämrade
ekonomiska situationen i Finland, de ökade energipriserna och den
kraftiga ökningen av inflationen samt förändringarna i Mellersta
Österbottens förbunds lednings- och förvaltningssystem och
grundandet av fyra (4) tilläggsuppgifter.
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Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023–

2025,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2023,
3. godkänner budgeten för 2023 och
4. godkänner att slutsumman för kommunernas betalningsandelar

för 2023 är 1 650 137 euro,
5. godkänner budgetens bindningsnivå enligt följande: lagstadgad

verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt
1. verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023–2025,
2. de verksamhetsmässiga målen för 2023,
3. budgeten för 2023,
4. att slutsumman för kommunernas betalningsandelar för 2023 är

1 650 137 euro,
5. budgetens bindningsnivå till följande: lagstadgad verksamhet,

förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.

-----
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Besvärsanvisningen berör paragrafen: 17 §

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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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).


