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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020

Tid för mötet: 26.11.2020 klo 18.00–21.20 Paus kl. 19.48–20.00
Plats för mötet: Karleby stadshus, Karlebysalen, Salutorget 5, 67100 Karleby

PROTOLLUNDERSKRIFT OCH KONTRASIGNERING

Pentti Haimakainen Satu Kalliokoski
ordförande protokollförare

PROTOKOLLJUSTERING

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

Karleby 27.11.2020
Riitta Rahkola Raimo Hentelä

     protokolljusterare protokolljusterare

Protokollet läggs fram offentligt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats
30.11.2020
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 2/2020 26.11.2020/§ 12

12 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 12

Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 5 dagar före
mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt till dem
som har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Information om mötet
bör publiceras på Mellersta Österbottens förbunds webbplats
under samma tid.

Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats
samt ärenden som ska behandlas.

Kallelse till detta möte har skickats elektroniskt 19.11.2020 till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och för kännedom till
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso
19.11.2020.

Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst
två tredjedelar (24/36) av ledamöterna är närvarande.

Ordförandes förslag:
Namupprop verkställs och mötet konstateras lagligen
sammankallat och beslutfört.

Närvarande fullmäktigeledamöter och personliga ersättare:

Halso
Pärkkä Timo
Hotakainen Petri

Kannus
Orjala Jari
Huuki Ari Märsylä Raimo

Kaustby
Hanhikoski Juha
Kulpakko Marko

Kinnula
Pelkonen Esko
Hakkarainen Anitta
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 12

Karleby
Ojala Jyrki
Rahkola Riitta
Paloranta Johanna
Innanen Sari
Cygnel Hanna
Isotalus Tiina
Orjala Sirpa
Hentelä Raimo
Sillanpää Timo Leppälä Pekka
Peltomaa Anne
Ruotsalainen Reijo
Tastula Seppo
Haimakainen Pentti
Anderson Stefan
Snellman Hans
Timonen Marlén

Kronoby
Lassas Tuula
Myllymäki Tapani

Lestijärvi
Tiala Marja Parkkila Sirpa
Tuikka Jukka-Pekka

Perho
Kirvesmäki Sarita Peltokangas Tapio
Jylhä Pauli

Reisjärvi
Tilli Jouni Vedenpää Antti
Parkkila Katri

Toholampi
Syri Anna-Maija Lankinen Minna
Peltokangas Janne Rimpioja Jukka

Vetil
Torppa Jussi
Leivo-Rintakorpi Tuija
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 12

Övriga närvarande
Kant Esa, landskapsfullmäktiges vice ordförande
Haapalehto Raimo, landskapsstyrelsens medlem
Harju Ulla-Riitta, landskapsstyrelsens medlem
Lankinen Minna, (landskapsstyrelsens medlem), deltar som
landskapsfullmäktiges suppleant
Nurmi-Lehto Anna, landskapsstyrelsens medlem
Pihlajamaa Arto, landskapsstyrelsens medlem
Salo Mauri, landskapsstyrelsens medlem

Erkkilä Esa, revisionsnämndens medlem
Kanervio Hillevi, revisionsnämndens medlem
Kautto Marko, revisionsnämndens medlem

Kalliokoski Satu, tf. förvaltningschef, sekreterare
Kaiponen Jyrki, landskapsdirektör
Kopsala Susanne, ledningens sekreterare
Levaniemi Marjo, utbetalningsgranskare
Rekilä Teppo, kontaktchef

Beslut:
Ordförande konstaterade att 35 landskapsfullmäktigeledamöter
eller ersättare var närvarande. Mötet konstaterades vara lagligt
sammankallat och beslutfört (35/36).
-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 13

13 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 13

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
framläggandet av protokollet.

Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas
elektroniskt till registratorskontoret i varje
medlemskommun/kommunstyrelsen för 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 på Mellersta Österbottens förbunds kansli
27.11.2020.

2. lägger fram protokollet offentligt 30.11.2020 på
samkommunens webbplats och skickar innan dess protokollet
till medlemskommunerna.

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

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg enhälligt Riitta Rahkola och Raimo Hentelä till

protokolljusterare,
2. godkände enhälligt att protokollet justeras på Mellersta

Österbottens förbunds kansli 27.11.2020,
3. beslutade enhälligt att lägga fram protokollet offentligt

30.11.2020 på samkommunens webbplats och skickar innan
dess protokollet till medlemskommunerna,

4. beslutade enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan
fungera som rösträknare.
-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 11/2020 16.11.2020/§ 116
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 14

14 § LANDSKAPSDIREKTÖRENS AKTUELLA ÖVERSIKT

Landskapsstyrelsen 16.11.2020 § 116

Landskapsdirektör Jyrki Kaiponen behandlar aktuella frågor som
påverkar verksamheten på Mellersta Österbottens förbund. Dessa
frågor är:
· Beredningen av ett nationellt återhämtningsverktyg
· Beredningen av användningen av

fonden för rättvis omställning i Mellersta Österbotten
· Förhandlingar om regionutvecklingen i Mellersta Österbotten
· Övriga aktuella frågor

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar den aktuella översikten för
kännedom. Landskapsstyrelsen lägger fram landskapsdirektörens
aktuella översikt för kännedom till landskapsfullmäktige.

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

Landskapsfullmäktige 11.6.2020 § 14

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar landskapsdirektörens aktuella
översikt för kännedom.

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

Revisionsnämnden 9/2020 5.11.2020/§ 85
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 15

15 § BINDNINGSANMÄLNINGAR

Revisionsnämnden 5.11.2020 § 85

Revisionsnämndens uppgift är att övervaka att den skyldighet att
redogöra för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen följs
och att lägga fram redogörelserna för fullmäktiges kännedom.

Revisionsnämnden går igenom de ändringar som gjorts i
bindningsanmälningarna.

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden antecknar de inlämnade
bindningsanmälningarna för kännedom och beslutar att överlåta
bindningsanmälningarna till landskapsfullmäktige för kännedom.

Beslut:
Revisionsnämnden antecknar de inlämnade
bindningsanmälningarna för kännedom och beslutar att överlåta
bindningsanmälningarna till landskapsfullmäktige för kännedom.
-----

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 15

Efter revisionsnämndens möte har ytterligare tre
anmälningsskyldiga varit och uppdaterat sin bindningsanmälan.

Revisionsnämndens förslag:
Revisionsnämnden överlåter de 22 bindningsanmälningarna till
landskapsfullmäktige för kännedom. Aktuella anmälningar om
bindningar publiceras på tjänsten Sidonnaisuusrekisteri.fi på
adressen:
https://keskipohjanmaa.sidonnaisuusrekisteri.fi/

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade bindningsanmälningarna för
kännedom.
-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 11/2020 16.11.2020/§ 118
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 16

16 § BUDGETUTFALL 1–10/2020

Landskapsstyrelsen 16.11.2020 § 118

Förbundets ekonomisituation rapporteras regelbundet till
landskapsstyrelsen. Förbundets budgetutfall skickas varje månad
till landskapsstyrelsens medlemmar, fullmäktiges ordföranden,
revisionsnämnden och revisorn.

Budgetutfallet 1–10/2020 har skickats tidigare som en separat
bilaga.

Mer information fås av tf. förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar budgetutfallet 1–10/2020 för kännedom.
2. lägger fram budgetutfallet 1–10/2020 för kännedom till

landskapsfullmäktige.

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

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 16

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar budgetutfallet 1–10/2020 för
kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade budgetutfallet 1–10/2020 för
kännedom.
-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 105
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 17

19 § BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2021–2023

Landskapsstyrelsen 19.10.2020 § 105

Mellersta Österbottens förbunds verksamhet för
planeringsperioden 2021–2023 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 uförs
kostnadseffektivt och inom de gränser som ekonomin tillåter. I
förbundets verksamhet beaktas kommunkoncernens perspektiv
samt förbundets ansvar och plikter noggrannare än tidigare.
Skötseln av Mellersta Österbottens förbunds uppgifter säkerställs
och ekonomihållningen upprätthålls på en hållbar grund.
Risknivån minimeras.

Kommunernas medlemsavgifter för 2021 är 1 491 200 euro.
Slutsumman av medlemsavgifterna är samma som
kommunandelarna för 2020. Målen för 2021 har ställts upp enligt
ansvarsområde, på samma sätt som föregående år. I samband
med detta utarbetades en budget för 2021.

Budgeterna för planåren 2022–2023 kommer att motsvara
samma nivå som budgeten för 2021 och de preciseras i samband
med behandlingen av budgeten för året i fråga. Förbundets
verksamhetskostnader 2021 är 1 650 443 euro och
verksamhetsintäkter är 1 650 743 euro.

Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande:
· kommunernas medlemsavgifter 1 491 200 euro

(budget 2020/1 491 200 €)
· understöd och bidrag 99 081 euro (budget 2020/97 625 €)
· övriga verksamhetsintäkter 60 462 euro (budget 2020/48

750 €), som innehåller egenfinansieringsandelar för projekt
som förvaltas av förbundet (Elmo, Digituki, P-Iris), 9 462
euro
(budget 2020/2 750 €)

Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
· lagstadgad verksamhet 1 149 672 euro

(budget 2020/1 134 800 €)
· övriga utvecklingsåtgärder 388 916 euro (budget 2020/392

360 €)
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 105
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 17

· förbundets projektverksamhet 111 854 euro (budget
2020/110 315 €)

Budgetens resultat för räkenskapsperioden är +/–noll.

Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är
sammanlagt 1 106 713 €, dvs. 67 procent av slutsumman för
budgeten 2021.

Verksamhetsanslagens andel av slutsumman på budgeten är 208
247 euro, dvs. 13 procent. Verksamhetsanslagen omfattar
finansieringsadelar för projekt som förvaltas av förbundet.

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

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2021–

2023,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2021,
3. godkänner budgeten för 2021 och
4. godkänner budgetens bindningsnivå enligt följande:

lagstadgad verksamhet, förbundets övriga
utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.

5. tillåter att Mellersta Österbottens förbund gör nödvändiga
tekniska ändringar i budgeten och verksamhetsplanen för åren
2021–2023.

Beslut:
Medlem Marlén Timonen föreslog att omvandlandet av
ekonomisekreterarens uppgift till en ordinarie tjänst under 2021,
som föreslås i ekonomi- och verksamhetsplanen, ska strykas.
Förslaget fick inget understöd och blev ogiltigt.

Landskapsstyrelsen godkände punkterna 1–5.

Medlem Raimo Hentelä anslöt till mötet på distans under
behandlingen av ärendet kl. 10.11.
-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 17

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 17

Till fullmäktigemedlemmarna utdelades en korrigerad version av
budgeten och sidorna 23–26 i verksamhetsplanen.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2021–

2023,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2021,
3. godkänner budgeten för 2021 och
4. godkänner budgetens bindningsnivå enligt följande:

lagstadgad verksamhet, förbundets övriga
utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände enhälligt ekonomi- och verksamhetsplanen för åren

2021–2023,
2. godkände enhälligt de verksamhetsmässiga målen för 2021,
3. godkände enhälligt budgeten för 2021 och
4. godkände budgetens bindningsnivå till följande: lagstadgad

verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.

-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 11/2020 16.11.2020/§ 119
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 18

18 § UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Landskapsstyrelsen 16.11.2020 § 119

Landskapsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för
 Mellersta Österbottens förbund i april 2017. Förvaltningsstadgan
trädde i kraft 1.6.2017.

Lagen om informationshantering trädde i kraft 1.1.2020. Syftet
med lagen är att säkerställa en enhetlig och kvalitativ hantering
samt informationssäker behandling av informationsmaterial. Till
följd av den nya lagen om informationshantering har
förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens förbund förnyats på
det sätt som lagändringen förutsätter. Ändringarna är främst
tekniska korrigeringar i enskilda punkter i förvaltningsnormen.

Den uppdaterade förvaltningsstadgan har skickats tidigare som
bilaga till föredragningslistan. Ändringarna har markerats med röd
font.

Mellersta Österbottens förbund utarbetar en sådan mall för
informationshanteringen som förutsätts av lagen om
informationshantering fram till 1.1.2021.
Informationshanteringsmallen uppdateras ständigt i enlighet med
de krav som ställs av lagen om informationshantering.

Mer information fås av tf. förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
uppdateringen av förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens
förbund.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 18

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 18

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige godkänner uppdateringen av
förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens förbund.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände uppdateringen av
förvaltningsnormen för Mellersta Österbottens förbund.
-----
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2020 23.3.2020/§ 25
Landskapsfullmäktige 1/2020 11.6.2020/§ 11
Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 109
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 19

19 § GODKÄNNANDE AV HAVSPLANEN

Landskapsstyrelsen 23.3.2020 § 25

Enligt havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU) är det huvudsakliga
syftet med havsplanering att främja en hållbart tillväxt av
ekonomin i havsområden, en hållbar utveckling av havsområden
samt en hållbar användning av marina naturresurser.
Havsplaneringen ska granska och samordna behov inom olika
områden. Områden som ska granskas är i synnerhet energi,
havstrafik, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt
bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Vid
havsplaneringen tas hänsyn till havsområdets särdrag och
växelverkan mellan land och hav. Dessutom ska försvarets behov
beaktas.

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska landskapsförbunden
vid kusten utarbeta en havsplan för territorialvattnet och den
ekonomiska zonen fram till slutet av mars 2021. För
havsområdena i Finland utarbetas tre havsplaner. Mellersta
Österbottens förbund utarbetar en havsplan för Norra
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken tillsammans med
Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund och Lapplands
förbund.

Landskapsstyrelsen får bekanta sig med förslaget till havsplan för
Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken vid sitt möte
23.3.2020 och förslaget till havsplan läggs fram under perioden
18.5–17.6.2020.

Bilagor: Preliminärt förslag till havsplan för Norra Bottenhavet,
Kvarken och Bottenviken, planeringsbeteckningar, utkast

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar beredningssituationen för havsplanen för kännedom

och
2. lägger fram förslaget till havsplan för Norra Bottenhavet,

Kvarken och Bottenviken för kännedom till
landskapsfullmäktige 23.4.2020.
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Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2020 23.3.2020/§ 25
Landskapsfullmäktige 1/2020 11.6.2020/§ 11
Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 109
Landskapsfullmäktige 2/2020  26.11.2020/§ 19

3. lägger fram förslaget till havsplan under perioden 18.5–
17.6.2020.

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

Landskapsfullmäktige 11.6.2020 § 11

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige antecknar
förslaget till havsplan för Norra Bottenhavet, Kvarken och
Bottenviken för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt havsplanen för Norra
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken för kännedom.

Landskapsstyrelsen 19.10.2020 § 109

Godkännande av havsplanen för Norra Bottenhavet, Kvarken
och Bottenviken

Den ändring av markanvändnings- och bygglagen som berör
havsplaneringen trädde i kraft 1.10.2016. Enligt lagändringen
svarar de åtta landskapsförbunden vid kusten för utarbetandet av
havsplanen. Planeringsområdet sträcker sig från havsområdets
strandlinje till havsgränsen till grannländarna och omfattar
Finlands territorialvatten och ekonomizon. Planen ska utarbetas
och skickas av miljöministeriet till EU före slutet av mars 2021.

Syftet med havsplanen är att stödja en hållbar användning av
havet och förbättra förutsättningarna att utöva marina näringar
samt att förbättra havsmiljöns tillstånd. I planen granskas behov
inom olika användningsformer och strävan ska vara att samordna
dem. Områden som ska granskas är i synnerhet energi,
havstrafik, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt
bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Vid
havsplaneringen ska det tas hänsyn till havsområdets särdrag
och växelverkan mellan
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land och hav. Dessutom ska försvarets behov beaktas.

Landskapsförbunden har utarbetat havsplanerna genom ett
omfattande samarbete med intressentgrupper. De tre utarbetade
planerna bildar tillsammans en helhet. Åland samt Sverige och
Estland utarbetar egna motsvarande planer.
Egentliga Finlands förbund fungerar som nationell koordinerare
av planeringssamarbetet. En koordinator för samarbetet har
anställts vid Egentliga Finlands förbund genom finansiering som
beviljats från finansieringsprogrammet för havspolitik inom
Europeiska havs- och fiskerifonden. Miljöministeriet svarar för den
allmänna utvecklingen och styrningen av havsplaneringen samt
för samarbetet med grannländerna.

För havsområdena i Finland utarbetas tre havsplaner.
Österbottens, Mellersta Österbottens, Norra Österbottens och
Lapplands förbund utarbetar tillsammans en plan som omfattar
den norra delen av Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken samt
den angränsande ekonomizonen.

Situationsbilder

Havsplaneringsprocessen inleddes med en beskrivning av
nuläget som bestod av en ekologisk situationsbild, en
situationsbild för den blåa ekonomin, en situationsbild för det
marina kulturarvet och en beskrivning av havsområdenas
särdrag.

Syftet med situationsbilden för den blåa ekonomin var att skapa
en helhetsbild av de centrala mål som styr den blåa ekonomin
som utgångsuppgifter för havsplaneringen. I utredningen
skapades en uppfattning om den blåa ekonomins betydelse,
möjligheter och utvecklingsbehov för alla de tre områden som
ingår i havsplaneringen. Samtidigt gestaltades även skillnader
mellan de olika områdena samt deras styrkor. Materialet betjänar
även dem som utvecklar olika verksamhetsområden inom blå
ekonomi. Målet för utredningsarbetet bestod av följande
verksamhetsområden inom havsplanering: havstrafik, fiske, turism
och rekreation, energi, marinindustri, vattenbruk, blå bioteknologi
och mineralbranschen.
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Syftet med situationsbilden för det marina kulturarvet var att på en
allmän nivå beskriva det marina och undervattenskulturarvet i
Finland, hurdana teman och måltyper som det består av enligt
nuvarande uppgifter och hurdana de regionala särdragen är för
detta kulturarv. Situationsbilden baserar sig huvudsakligen på
tillgängliga digitala register och andra uppgifter som finns
tillgängliga i digital form.

Denna information har kompletterats med sådana marina teman
som man tidigare inte tagit hänsyn till (t.ex. skeppsfällor).

I rapporten över särdragen presenteras de centrala
naturgeografiska och kulturhistoriska särdragen, planläggningen
och användningen av havet. Utredningen av särdragen innehåller
även sammanfattningar av de ovan nämnda utredningarna för
situationsbilden för blå ekonomi 2018 och det marina kulturarvet. I
havsplaneringen beaktas växelverkan mellan land och hav, och
av den orsaken behandlar rapporten om särdragen även de
naturgeografiska och kulturhistoriska särdragen för skärgården
och kusten.

Som en egen process utarbetades även rapporten Finlands
havsmiljö 2018 (Suomen meriympäristön tila 2018).

Framtidsscenarier

Miljöministeriet påbörjade utarbetandet av framtidsscenarier för
havsområdet och en bedömning av deras konsekvenser för
havsplanerna. Scenarierna utarbetades nationellt och separat för
de olika planeringsområdena. I scenarierna granskades
förändringar i havsområdets verksamhetsmiljöer och
intressentparternas behov och syn på den framtida utvecklingen
av Finlands havsområde. Granskningen gjordes i synnerhet
beträffande energi, trafik, miljö, fiske och vattenbruk, kulturarv,
turism och rekreationsanvändning, försvar, marinindustri,
bioteknologi och mineralbranscher. Framtidsscenarieworkshoppar
för intressentgrupper ordnades i områdena för de
landskapsförbund som svarade för planeringen i maj–juni.
Scenarieworkshoppar för planeringsområdet för Norra
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken hölls 8.5 I Kalajoki och
24.5 i Karleby.
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Respons på situationsbilder och scenarier

Det erbjöds även möjlighet att ge respons på det material som
sammanställts för planeringen och de preliminära nationella
scenarierna under perioden 10.4–10.5.2019. Utgående från den
inlämnade responsen påbörjades beredningen av de egentlig
planutkasten.

Framtidsvisioner

Som grund för havsplanerna skapades visioner för hållbar
användning av Finlands havsområden, områdesspecifika mål och
branschspecifika vägkartor genom ett omfattande
intressegruppsarbete.

Intresset för att delta i utarbetandet av havsplaneringen har varit
stort. I visionsarbetsskedet ordnades flera regionala och
nationella workshoppar på olika håll längs kusten. Vartefter att
arbetet framskred fortsatte deltagarmängderna att växa. Den
nationella visionsworkshoppen ordnades 1.10.2019 i Helsingfors.
De egna visionsworkshopparna för Norra Bottenhavet, Kvarken
och Bottenviken hölls 6.11.2019 i Vasa och 8.11.2019 i Uleåborg.

Det har varit av största vikt att berörda myndigheter,
representanter för näringar, forskare och andra intressentgrupper
har deltagit i utarbetandet av planen eftersom det är på så sätt
som havsplanens effekt uppstår. Den plan som utarbetades
genom det intensiva samarbetet har ökat branschernas
kännedom om varandras mål och behov.

Utkast till havsplan

I planeringsprocessen spelade definierandet av karaktären,
innehållet och beteckningarna för Finlands första havsplan en stor
roll. Planernas innehåll har bearbetats vid åtskilliga kart- och
temaworkshoppar. Strävan vid beredningen var att skapa en
uppfattning om att havsplanen är ett strategiskt
utvecklingsdokument för funktioner inom blå ekonomi som värnar
om ett gott tillstånd i havsmiljön. I havsplanen ingår även en
åskådliggörande karta.
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Genom kartbeteckningarna beskrivs havsområdenas värden och
den framtida potentialen för nuvarande och eventuella nya aktörer
och deras alternativa placering i hela Finlands havsområden.
Planen har inga rättsverkningar men en bedömning av dess
indirekta konsekvenser och effekter ingår i planeringsprocessen.

I samband med utarbetandet av planen erhölls rikligt med ny
information om havet redan genom att kombinera geografisk
information från olika parter. Dessutom gjordes åtskilliga
utredningar och information som sammanställts inom olika projekt
utnyttjades. Jämfört med andra länder har till exempel VELMU-
undersökningsprogrammet möjliggjort  en tillgång till exceptionellt
bra information om undervattensnaturens mångfald och värden.

Utifrån uppgifterna har det varit möjligt att identifiera
förutsättningarna, begränsningarna och eventuella överlappningar
för olika verksamhetsområden. Havsplanen har i uppgift att
identifiera och samorda strategiska potential för olika funktioner
på bästa möjliga sätt och samtidigt främja ett gott tillstånd i
havsmiljön.

Genom planeringen är det möjligt att undvika olika konflikter och i
bästa fall öka synergierna mellan olika verksamhetsområden. Den
information som erhållits och de samhällsstrukturer som skapats i
processen kan utnyttjas vidare i regionutvecklingsarbetet,
landskapsplaneringen och den övriga regionala planeringen.

Hörande och respons som lämnats in om havsplanerna

De digitala utkasten till havsplanerna lades fram 18.5–17.6.2020 i
enlighet med 67 c § i markanvändnings- och bygglagen och
utlåtanden om planerna begärdes från myndigheter och
sammanslutningar vars verksamhetsområden eller uppgifter
ansluter till planen på ett väsentligt sätt samt från
utrikesministeriet. Miljöministeriet ordnade ett nationellt och
internationellt hörande om planerna 20.5.2020.

Hörandet om utkastet till havsplanen för den norra delen av
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken genomfördes som en del
av ett gemensamt hörande för alla de tre havsplanerna i Finland.
För de praktiska arrangemangen av hörandet och begärandet av
utlåtanden svarade Egentliga Finlands förbund som koordinerade
samarbetet för havsplaneringen. Hörandet skedde elektroniskt.
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Begäran om utlåtande skickades till 360 parter, bl.a.
ministerierna, statliga myndigheter, kommuner vid kusten, NTM-
centralen, centrala forskningsanstalter och intressentgrupper.
Dessutom hade alla möjlighet att ge respons på planutkastet via
webbplatsen. Om utkastet till havsplanen 2030 inlämnades 87
utlåtanden och 54 allmänna åsikter. Ställningstaganden som
berörde Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken fanns i 32
utlåtanden och 29 allmänna åsikter.

Havsplaneringsprocessen fick mycket beröm för sin omfattande
växelverkan och i många ställningstagandet nämndes
det omfattande bakgrundsmaterialet som sammanställts under
planeringen som en positiv sak. Å andra sidan upplevdes att den
omfattande frågan och den stora mängden av bilagor gjorde
framförandet av responsen svårt. Karttjänsten för havsplanen
ansågs vara lyckad. Havsplanen utarbetas för första gången och
det faktum att planen inte har några rättsverkningar samt dess
effekt på och ställning i andra planeringsprocesser väckte mycket
tankar. Dessutom framfördes önskemål om att bl.a.
klimatförändringen skulle framkomma mer även i
havsplaneringen. Konsekvensbedömningen fick mycket positiv
respons. I utlåtandena konstaterades att
de eventuella konflikterna, svagheterna och fördelarna för olika
funktioner hade identifierats väl. Å andra sidan framfördes även
brister som bör läggas till i de specifika
konsekvensbedömningarna för de olika verksamhetsområdena.

Under planeringsprocessen gjordes ingen Naturabedömning
eftersom havsplanen inte är ett sådant projekt eller en sådan plan
som avses i 65.1 § i naturvårdslagen med anledningen av vilken
en Naturabedömning borde utarbetas. Områden som ingår i
nätverket Natura 2000 har i övrigt beaktats i planeringen.

I koordineringsgruppen för havsplaneringen gjordes en
genomgång av all respons specifikt för planeringsområdena och
verksamhetsområdena. All respons och dess konsekvenser för
havsplaneringen har sammanställts i en bemötanderapport som
kan läsas på havsplaneringens webbplats fr.o.m. 1.11.2020.
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Förslag till havsplan

Förslaget till havsplan har beretts utifrån den respons som
erhållits om utkastet samt utifrån konsekvensbedömningen och
det övriga intressentgruppssamarbetet. Parallellt med
förslagsberedningen fortsatte konsekvensbedömningen och
arbetet med att skapa en monitorerings- och evalueringsmodell
för havsplaneringen.

Beträffande Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken har
följande ändringar gjorts i planeringslösningen efter utkastskedet:

• Ett viktigt lekområde för abborre har lagts till som en
ekologisk förbindelse på sträckan Toby–Laihela å–
Södra Stadsfjärden på den södra sidan av Vasa

• Texten för planeringslösningar som berör
energifrågor har preciserats beträffande de
begränsningar som försvarsmaktens verksamhet
ställer på vindkraftsproduktion

• På hamnarnas beteckningskort har man preciserat
beskrivningen av beteckningen så att den även
omfattar industrianläggningar som använder
hamnarna

• Trålfiskeområdena i Österbotten har ändrats
något

• Det tidigare identifierade vattenbruksområdet har
utvidgats mellan de öar som hör till Naturaområdet på
Simo kommuns sida och i Larsmo har det befintliga
vattenbruksområdet utvidgats

• Beträffande öarna Ulkokrunni och Valassaari har det
lagts till ett omnämnande om ett fiskeskär innan
byggandet av fyren.

Godkännande av havsplanen

På grund av EU:s tidsgräns 31.3.2021 ska
landskapsfullmäktigena godkänna de digitala havsplanerna,
inklusive plankartan och beteckningskorten, under hösten 2020.
Varje landskapsfullmäktige godkänner den plan som justerats
utgående från respons som lämnats in i samband med hörandet
på landskapsstyrelsens förslag beträffande sitt eget
verksamhetsområde. Godkännandebeslutet ska fattas villkorligt
så att beslutet träder i kraft då alla fullmäktigen i samma
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planeringsområde har godkänt planen för sitt eget
verksamhetsområde.

Havsplanen ska finnas tillgänglig för alla på webben.
Landskapsförbunden ska informera om den godkända
havsplanen och dess grunder på webben. Information om den
godkända havsplanen ska skickas till de myndigheter och
sammanslutningar som deltagit i beredningen.

De godkända havsplanerna skickas till miljöministeriet som för sin
del rapporterar och leverar havsplanerna till Europeiska
kommissionen. Allt havsplansmaterial är digitalt. Planförslaget och
det övriga materialet läggs fram i sin helhet på adressen
www.merisuunnitelma.fi

Följande dokument har skickats tidigare som separat bilaga:

• Förslag till havsplan för Norra Bottenhavet, Kvarken
och Bottenviken

• Zoner och beteckningar för havsplaneringen
• Respons som lämnats in om havsplanen samt hur

den beaktats.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar
1. att föreslå för landskapsfullmäktige i Mellersta Österbotten att

fullmäktige godkänner förslaget till havsplan för Norra
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken för sitt eget
verksamhetsområde i enlighet med 67 b § i markanvändnings-
och bygglagen så att beslutet träder i kraft då
landskapsfullmäktigena i Österbotten, Norra Österbotten och
Lappland har fattat beslut om att godkänna planen för sina
egna verksamhetsområden,

2. ger landskapsdirektören fullmakt att tekniskt färdigställa
planen innan behandlingen för godkännande i
landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–2 enhälligt.
-----
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Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 19

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige godkänner i enlighet med 67 b § i
markanvändnings- och bygglagen förslaget till havsplan för Norra
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken för sitt eget
verksamhetsområde. Beslutet träder i kraft då
landskapsfullmäktigena i Österbotten, Norra Österbotten och
Lappland har beslutat att godkänna planen för sina egna
verksamhetsområden.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände i enlighet med 67 b § i
markanvändnings- och bygglagen förslaget till havsplan för Norra
Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken för sitt eget
verksamhetsområde. Beslutet träder i kraft då
landskapsfullmäktigena i Österbotten, Norra Österbotten och
Lappland har beslutat att godkänna planen för sina egna
verksamhetsområden.
-----
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20 § UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGEN AV MELLERSTA ÖSTERBOTTENS
FÖRBUNDS STRUKTURFONDSVERKSAMHET

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 20

I maj 2018 utfördes en inspektion på uppdrag av arbets- och
näringsministeriet enligt 33 § i lagen om finansiering av
regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) vid Mellersta
Österbottens förbund. Utgående från inspektionens resultat
utarbetades en separat plan för förbättring av förvaltningen av
strukturfondsuppgifter, strukturfondsprojekt och finansiering för
åren 2018–2020.

Utgående från finansministeriets uppföljningsinspektion som
gjordes vid Mellersta Österbottens förbund 10.1.2020 och den
inspektionsrapport som utarbetats utifrån besöket uppfyller
Mellersta Österbottens förbund de centrala kraven på att fungera
som förmedlande organ.

Principerna för en god förvaltning har godtagits i förbundets
strukturfondsverksamhet och handlande i enlighet med dem och
vidareutveckling av dem är en del av Mellersta Österbottens
förbunds normala förvaltning. Utvecklingen av verksamheten
fortsätter i Mellersta Österbottens förbunds strukturfondsgrupp
som sammanträder regelbundet.

Den separata rapport som utarbetats i frågan har skickats till
landskapsfullmäktiges medlemmar som en separat bilaga.

Förslag från ordförande för landskapsstyrelsen:
Landskapsfullmäktige antecknar utredningen om förbättring av
Mellersta Österbottens förbunds strukturfondsverksamhet för
kännedom.

Ändrat förslag från ordförande för landskapsstyrelsen:
Under 6 § 2 punkt vid sitt möte 11.6.2020 har
landskapsfullmäktige beslutat att det begärs en utredning om
uppföljningen av planen för förbättringen av verksamheten från
landskapsstyrelsen till landskapsfullmäktiges möte hösten 2020.

Som svar på ovan nämnda begäran antecknar
landskapsfullmäktige den bifogade utredningen daterad
18.11.2020 (”Keski-pohjanmaan liiton rakennerahasto-toiminnan
kehittäminen sekä rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -
rahoituksen hallinnoinnin parantamisen seuranta”) för kännedom.
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Ledamot Marlén Timonen föreslog att ärendet återremitteras för
landskapsstyrelsens behandling. Ledamöterna Raimo Märsylä
och Hanna Cygnel understödde förslaget.

Beslut:
Landskapsfullmäktige beslutade enhälligt att återremittera ärendet
för landskapsstyrelsens behandling.
-----

Paus kl. 19.48–20.00
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21 § LANDSKAPSDIREKTÖRENS TJÄNST

Landskapsstyrelsen 15.6.2020 § 65

Landskapsdirektörens tjänst sköts för tillfället som en tidsbestämd
tjänst för perioden 1.1.2019–31.12.2020. Orsaken till den
tidsbestämda tjänsten var då ett antagande om att
landskapsreformen skulle träda i kraft 1.1.2020.

Landskapsfullmäktige valde 8.11.2018 21 § jur.mag. Jyrki
Kaiponen till tillförordnad landskapsdirektör. Med anledning av ett
besvär som lämnats in mot valet av landskapsdirektör fungerar
Kaiponen för tillfället som tf. landskapsdirektör.

Enligt 12 § i förvaltningsnormen utses landskapsdirektören av
landskapsfullmäktige. Landskapsdirektörens ersättare utses av
landskapsstyrelsen. Landskapsdirektörens uppgift kräver lämplig
högre högskoleexamen och en god praktisk erfarenhet av
uppgifter som anknyter till landskapsförbundets område.

Av den som väljs till tjänsten förutsätter vi en högre
högskoleexamen, god praktisk erfarenhet av uppgifter som
anknyter till landskapsförbundets område, moderna
personaladministrationsfärdigheter, kännedom om offentlig
förvaltning och näringsliv, stark beredskap för internationell
verksamhet samt en gedigen samarbetsförmåga och
förhandlingsfärdigheter.

Vi söker en person som är redo att arbeta kompromisslöst för
landskapet Mellersta Österbotten, dess invånare och näringar.
Intitiativförmåga, en djup förståelse för förbundets grundläggande
uppgifter samt förhandlings- och interaktionsfärdighter är livsvillkor
för att kunna sköta uppgiften framgångsrikt. Du har omfattande
samarbetsnätverk och förmåga och kunskap att utvidga
nätverken. Mellersta Österbotten är föremål för reformer och
förändringar även i fortsättningen och av landskapsdirektören
krävs kunskap och mod att driva igenom dem.

Av den som väljs till tjänsten förutsätts goda kunskaper i det ena
inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra
inhemska språket. I uppgiften behövs även kunskaper i engelska.

Utkastet till annonsen finns som separat bilaga.
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Landskapsstyrelsen 7/2020 15.6.2020/§ 65
Landskapsstyrelsen 8/2020 24.8.2020/§ 82
Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 112
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 21

Mer information fås av landskapsstyrelsens ordförande Timo
Pärkkä.

Förslag från ordförande för landskapsstyrelsen:
Landskapsstyrelsen beslutar
1. att lediganslå landskapsdirektörens tjänst som en tjänst som

gäller tills vidare. Ansökningstiden pågår under perioden 17.6–
2.7.2020.

2. tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.1.2021.
3. ger landskapsfullmäktiges ordförande, landskapsstyrelsens

ordförande och förvaltningschefen fullmakt att färdigställa
annonsen.

Behandling av ärendet:
Jyrki Kaiponen meddelade att han är jävig (intressejäv) och
lämnade mötet under behandlingen och beslutsfattandet.

Ändrat förslag från ordförande för landskapsstyrelsen:
Landskapsstyrelsen beslutar
1. att lediganslå landskapsdirektörens tjänst som en tjänst som

gäller tills vidare. Ansökningstiden pågår under perioden 17.6–
31.7.2020

2. tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.1.2021.
3. ger landskapsfullmäktiges ordförande, landskapsstyrelsens

ordförande och förvaltningschefen fullmakt att färdigställa
annonsen.

4. beslutar om vilka som ska bjudas in till intervju och om hur
intervjuprocessen ska genomföras under landskapsstyrelsens
möte i augusti.

Beslut:
Marlén Timonen föreslog att landskapsdirektörens tjänst ska
lediganslås som en tidsbestämd tjänst. Förslaget fick inget
understöd och blev ogiltigt.

Landskapsstyrelsen godkände enhälligt förslagets punkter 1–4 i
det ändrade förslaget.

Annonsen publiceras i förbundets officiella annonstidningar, på
TE-tjänsternas webbplats (f.d. mol.fi), i webbupplagan för
Kuntalehti samt i webbupplagan för Helsingin Sanomat.
-----
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Landskapsstyrelsen 7/2020 15.6.2020/§ 65
Landskapsstyrelsen 8/2020 24.8.2020/§ 82
Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 112
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 21

Landskapsstyrelsen 24.8.2020 § 82

Ansökningstiden för landskapsdirektörstjänsten har pågått under
perioden 17.6–31.7.2020.

Annonsen publicerades på arbetskraftsförvaltningens webbplats
www.te-palvelut.fi, i tidningarna Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso,
Österbottens Tidning samt på Kommunförbundets webbplats och
på förbundets webbplats. Arbetsannonser kan inte publiceras i
Helsingin Sanomats digitidning.

Inom den utsatta tiden inlämnades fyra ansökningar.
Sammanfattningen av ansökningarna skickas till
landskapsstyrelsens medlemmar tillsammans med inbjudan till
mötet och kompletterande information ges vid mötet.

Mer information fås av landskapsstyrelsens ordförande Timo
Pärkkä.

Behandling av ärendet:
Jyrki Kaiponen meddelade att han är jävig (intressejäv) och
lämnade mötet under behandlingen och beslutsfattandet kl. 13.05.

Förslag från ordförande för landskapsstyrelsen:
Landskapsstyrelsen
1. konstaterar vilka personer som sökt tjänsten som
landskapsdirektör,
2. beslutar att bjuda in alla sökande till intervju,
3. beslutar vilka personer som ska ingå i intervjuarbetsgruppen.

Beslut:
Landskapsstyrelsen
1. konstaterade vilka personer som sökt tjänsten som
landskapsdirektör,
2. beslutade att bjuda in alla sökande till intervju,
3. beslutade att intervjuarbetsgruppen ska bestå av
landskapsfullmäktiges ordförande, landskapsfullmäktiges vice
ordföranden, fullmäktigegruppernas ordföranden (från de
fullmäktigegrupper som inte har representanter bland de ovan
nämnda), landskapsstyrelsens ordförande, landskapsstyrelsens
medlem Minna Lankinen, tf. kontaktchefen och en representant
som personalen utser bland sig själva. Landskapsstyrelsens
ordförande fungerar som ordförande för intervjuarbetsgruppen.
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Landskapsstyrelsen 7/2020 15.6.2020/§ 65
Landskapsstyrelsen 8/2020 24.8.2020/§ 82
Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 112
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 21

4. beslutade att styrelsens medlemmar kan delta i intervjuerna.
-----

Landskapsstyrelsen 19.10.2020 § 112

Intervjuarbetsgruppen har intervjuat Anne Jokela, Jyrki Kaiponen,
Hannele Rahkala och Anne Sormunen som ansökt tjänsten som
landskapsdirektör.

Förslaget till beslut ges vid landskapsstyrelsens möte.

Mer information fås av landskapsstyrelsens ordförande Timo
Pärkkä.

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

Medlem Johanna Paloranta lämnade mötet under behandlingen
av ärendet kl. 11.32. Efter att Paloranta lämnat mötet valdes
 Raimo Haapalehto till protokolljusterare.

Esa Kant lämnade mötet under behandlingen av ärendet kl.
11.42.

Förslag från ordförande för landskapsstyrelsen:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att Jyrki Kaiponen från Uleåborg väljs till landskapsdirektör i
enlighet med intervjuarbetsgruppens enhälliga förslag.

Förslaget understöddes av Raimo Haapalehto, Arto Pihlajamaa,
Erkki Mustasaari.

Avvikande förslag:
Marlén Timonen föreslog att Anne Sormunen från Sievi ska väljas
till tjänsten som landskapsdirektör.

Förslaget fick inget understöd och blev ogiltigt.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände ordförandes förslag.
-----
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Landskapsstyrelsen 7/2020 15.6.2020/§ 65
Landskapsstyrelsen 8/2020 24.8.2020/§ 82
Landskapsstyrelsen 10/2020 19.10.2020/§ 112
Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 21

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 21

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige beslutar i enlighet med
intervjuarbetsgruppens enhälliga förslag att Jyrki Kaiponen från
Uleåborg väljs till landskapsdirektör.

Behandling av ärendet:
Jyrki Kaiponen meddelade att han är jävig (intressejäv) och
lämnade mötet under behandlingen och beslutsfattandet kl. 19.48.

Under behandlingen av ärendet använde ledamöterna flera
talturer.

Fullmäktigeledamot Tiina Isotalus föreslog att ärendet
återremitteras för ny beredning och att lämplighetsbedömningar
görs för de sökande. Ledamöterna Timonen och Cygnel
understödde förslaget.

På Isotalus förslag genomfördes en öppen röstning genom
namnupprop. Resultat av röstningen: 3 röster för återremittering,
32 röster för fortsatt behandling av ärendet.

Valet av landskapsdirektör genomfördes genom en sluten
omröstning.

Rösträkningen gjordes av protokolljusterarna. Röstningens
resultat:
Kaiponen Jyrki 31 röster,
Sormunen Anne 3 röster,
Jokela Anne 1 röst.

Beslut:
Utifrån röstningsresultatet beslöt landskapsfullmäktige att välja
Jyrki Kaiponen från Uleåborg till landskapsdirektör.

Avvikande åsikt:
Ledamot Marlén Timonen lämnade in en avvikande åsikt i frågan.
-----
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Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 22

Landskapsfullmäktige 26.11.2020 § 22

22 § ÖVRIGA ÄRENDEN

I samband med behandlingen av föregående ärende gjorde
ledamot Raimo Märsylä ett klämförslag enligt vilket
landskapsdirektören förutsätts delta i en
personaladministrationsutbildning som godkänts av
landskapsstyrelsen 2021. Dessutom föreslog Märsylä att
arbetsatmosfären vid Mellersta Österbottens förbund rapporteras
till landskapsstyrelsen regelbundet.

Landskapsfullmäktige beslöt att behandla klämförslaget som ett
extra ärende.

Förslag från landskapsfullmäktiges ordförande:
Landskapsfullmäktige beslutar
1. att landskapsdirektören deltar i en

personaladministrationsutbildning som landskapsstyrelsen
godkänt 2021 och

2. att arbetsatmosfären vid Mellersta Österbottens förbund
rapporteras till landskapsstyrelsen regelbundet.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----
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Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020

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).

RÄTTELSEYRKANDE

Rättelseyrkandemyndighet och -tid

Myndighet som rättelseyrkan riktas till, adress, postadress och e-postadress:

Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, Strandgatan 14, 67100 Karleby
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Rättelseyrkan ska lämnas in inom 14 dagar efter att beslutet tillkännagetts.

Innehåll i rättelseyrkan

I rättelseyrkan ska det framkomma vilket kravet är, motiveringar till detta och rättelseyrkan ska
undertecknas av den som framför rättelseyrkan.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

Ändring i besluten kan ansökas genom skriftligt besvär.

Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA
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:
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- 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.

Rättegångsavgift

Av den som ansöker om ändring debiteras en rättegångs- och ansökningsavgift på 250
euro av förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

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.


