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Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019 
 
Tid för mötet: 28.11.2019 klo 18.30 – 20.35  
Plats för mötet: Auditoriet i Perho skolcentrum, Perho 
 
 
 
PROTOLLUNDERSKRIFT OCH KONTRASIGNERING  
   
 

 
 
 

Pentti Haimakainen                Harri Turkulainen 
ordförande                protokollförare 
 
 
 
PROTOKOLLJUSTERING 
 
Protokollet har justerats och det har konstaterats att det motsvarar mötets gång. 
Protokollbladen har samtidigt försetts med våra initialer 
  
Karleby 2.12.2019 
 
 
   
   Raimo Hentelä Marko Kulpakko 

     protokolljusterare protokolljusterare 
 
 
 
 
Protokollet läggs fram offentligt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats 
2.12.2019.   
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Landskapsstyrelsen 2/2019  28.11.2019/§ 14 
 
14 §  MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Landskapsfullmäktige 28.11.2019 § 14 

 
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 5 arbetsdagar 
före mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt till de 
som har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Information om mötet 
bör publiceras på Mellersta Österbottens webbplats under samma 
tid.  
 
Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats 
samt ärenden som ska behandlas. 
 
På grund av postens strejk har kallelse till detta möte skickats 
elektroniskt 19.11.2019 till sammanslutningens 
fullmäktigeledamöter och för kännedom till landskapsstyrelsens 
ledamöter och medlemskommunernas kommunstyrelser. Kallelse 
har även publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens 
Tidning och Kalajokilaakso 20.11.2019. 
 
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst 
två tredjedelar (24/36) av ledamöterna är närvarande. 
 
Ordförandes förslag: 
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen 
sammankallat och beslutfört. 
 
Närvarande fullmäktigeledamöter och 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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Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 14 

 
Karleby 
 Ojala Jyrki   

Rahkola Riitta  
Paloranta Johanna  
Innanen Sari 

 Cygnel Hanna  
 Isotalus Tiina   

Orjala Sirpa   
Hentelä Raimo 
Leppälä Pekka Sillanpää Timo 

 Häli Pirkko    
 Ruotsalainen Reijo 
 Tastula Seppo  
 Haimakainen Pentti   
 Anderson Stefan 
 Snellman Hans   

Timonen Marlen  
 
Kronoby 
 Lassas Tuula   
 Myllymäki Tapani Åstrand Ulla-Maria  
 
Lestijärvi 
 Tiala Marja   
 Tuikka Jukka-Pekka 
 
Perho 
 Kirvesmäki Sarita 

Jylhä Pauli   
 
Reisjärvi 
 Tilli Jouni 

Parkkila Katri  
 
Toholampi 
 Syri Anna-Maija 

Peltokangas Janne 
 
Vetil  

Torppa Jussi  
 Leivo-Rintakorpi Tuija   
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Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 14 

 
Övriga närvarande 
Kant Esa, landskapsfullmäktiges vice ordförande 
Haapalehto Raimo, landskapsstyrelsens medlem 
Pihlajamaa Arto, landskapsstyrelsens medlem 
Salo Mauri, landskapsstyrelsens medlem  
 
Erkkilä Esa, revisionsnämndens medlem 
Kanervio Hillevi, revisionsnämndens medlem 
  
Turkulainen Harri, förvaltningschef, sekreterare 
Kaiponen Jyrki, tf. landskapsdirektör 
 
Beslut: 
Ordförande konstaterade att 25 landskapsfullmäktigeledamöter 
eller ersättare var närvarande.  Mötet konstaterades vara lagligt 
sammankallat och beslutfört (25/36). 
----- 
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Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 15 
 
15 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH 

FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET 
 

Landskapsfullmäktige 28.11.2019 § 15 
 
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 efter mötet. 
 
2. lägger fram protokollet offentligt x.x.2019 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 Raimo Hentelä och Marko Kulpakko till 

protokolljusterare. 
2. godkände att protokollet justeras 2.12.2019. 
3. lägger fram protokollet offentligt 2.12.2019 på samkommunens 

webbplats och skickar innan dess protokollet till 
medlemskommunerna. 

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

----- 
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Revisionsnämnden 9/2019  5.11.2019/§ 66 
Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 16 
 
16 § BINDNINGSANMÄLNINGAR 
 

Revisionsnämnden 5.11.2019 § 66 
 
Revisionsnämnden har bett de som är skyldiga att göra 
bindningsanmälan till Mellersta Österbottens förbund att 
uppdatera sina uppgifter i bindningsregistret. Förvaltningschefen 
har 6.8.2019 skickat en begäran till alla anmälningsskyldiga att 
kontrollera sin anmälan och vid behov göra ändringar i den. 
 
Revisionsnämnden informerades om situationen med 
uppdateringarna 4.9.2019. Det beslutades att en påminnelse om 
att kontrollera anmälan skickas ut till de anmälningsskyldiga. 
 
Av de 29 anmälningsskyldiga har 19 uppdaterat sin 
bindningsanmälan före 31.10.2019. Åtta har inte besökt sina 
uppgifter och för två anmälningsskyldiga saknas uppgifter helt. 
 
Förslag: 
Revisionsnämnden antecknar de inlämnade 
bindningsanmälningarna för kännedom och beslutar att överlåta 
de bindningsanmälningar som ska godkännas för kännedom till 
landskapsfullmäktige.  
 
Beslut: 
Revisionsnämnden godkände förslaget.  
----- 

 
Landskapsfullmäktige 28.11.2019 § 16 
 

Efter revisionsnämndens möte har ytterligare en 
anmälningsskyldig varit och uppdaterat sin bindningsanmälan. 

 
Revisionsnämndens förslag: 
Revisionsnämnden överlåter de bindningsanmälningar som ska 
godkännas för kännedom till landskapsfullmäktige. 
 
Beslut: 
Revisionsnämndens ordförande presenterade ärendet. 
Bindningsanmälningar har till dags datum uppdaterats av 21 
anmälningsskyldiga. 
 
Landskapsfullmäktige antecknade bindningsanmälningarna för 
kännedom. 
----- 
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Landskapsstyrelsen 8/2019  23.9.2019/§ 95 
Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 17 
 
17 § ÄNDRING AV MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS GRUNDAVTAL 
 

Landskapsstyrelsen 23.9.2019 § 95 
 

Landskapsstyrelsen beslutade 18.2.2019 § 24 att föreslå för 
medlemskommunerna att grundavtalet delvis ändras. Orsaken var 
att noteringarna i förbundets grundavtal inte motsvarade 
situationen för samkommunen eftersom en del av uppgifterna var 
föråldrade och en del i behov av korrigeringar.  
 
Medlemskommunernas fullmäktigen har under våren och 
sommaren godkänt förbundets förslag om att ändra grundavtalet 
enligt följande: 
 

• Halso 27.3.2019 

• Kannus 10.6.2019 

• Kaustby 11.4.2019 

• Kinnula 19.9.2019 

• Karleby 29.4.2019 

• Kronoby 8.4.2019 

• Lestijärvi 29.4.2019 

• Perho 18.3.2019 

• Reisjärvi 7.5.2019 

• Toholampi 10.6.2019 

• Vetil 8.4.2019 
 

Den senaste behandlingen var 19.9.2019 och på så sätt kan 
revideringen av förbundets grundavtal träda i kraft fr.o.m. 
1.10.2019. 
 
Mer information fås av förvaltningschef Harri Turkulainen. 
 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
Landskapsstyrelsen  
1. antecknar för kännedom att medlemskommunerna har 

godkänt det reviderade grundavtalet.  
2. beslutar att det reviderade grundavtalet träder i kraft fr.o.m. 

1.10.2019. 
3. föreslår att landskapsfullmäktige antecknar revideringen av 

grundavtalet för kännedom. 
 
Beslut: 
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt. 
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----- 
 
Landskapsfullmäktige 28.11.2019 § 17 

 
Mer information fås av förvaltningschef Harri Turkulainen. 

 
Landskapsstyrelsens förslag: 
Landskapsstyrelsen antecknar revideringen av grundavtalet för 
kännedom. 
 
Beslut: 
Landskapsstyrelsen antecknade revideringen av grundavtalet för 
kännedom. 
----- 
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Landskapsstyrelsen 10/2019  18.11.2019/§ 114 
Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 18 
 
18 § BUDGETUTFALL 1–10/2019 
 

Landskapsstyrelsen 18.11.2019 § 114 
 

Förbundets ekonomisituation rapporteras regelbundet till 
landskapsstyrelsen. Förbundets budgetutfall skickas varje månad 
till landskapsstyrelsens medlemmar, fullmäktiges ordföranden, 
revisionsnämnden och revisorerna. 
 
Budgetutfallet 1–10/2019 har skickats tidigare som en separat 
bilaga. 
 
Mer information fås av förvaltningschef Harri Turkulainen. 
 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
Landskapsstyrelsen  
1. antecknar budgetutfallet 1–10/2019 för kännedom. 
2. presenterar budgetutfallet 1–10/2019 för kännedom till 

landskapsfullmäktige. 
 
Beslut: 

  Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt. 
  ----- 
 
Landskapsfullmäktige 28.11.2019 § 18 

 
Mer information fås av förvaltningschef Harri Turkulainen. 

 
Landskapsstyrelsens förslag: 
Landskapsfullmäktige antecknar budgetutfallet 1–10/2019 för 
kännedom. 
 
Beslut: 
Landskapsfullmäktige antecknade budgetutfallet 1–10/2019 för 
kännedom. 
----- 
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Landskapsstyrelsen 9/2019  21.10.2019/§ 107 
Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 19 
 
19 § BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2020–2022 
 

Landskapsstyrelsen 21.10.2019 § 107 
 

Mellersta Österbottens förbunds verksamhet för 
planeringsperioden 2020–2022 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 2020 är 1 491 200 euro. 
Slutsumman av medlemsavgifterna är samma som 
kommunandelarna för 2019. Målen för 2020 har ställts upp enligt 
ansvarsområde, på samma sätt som föregående år. I samband 
med detta utarbetades en budget för 2020. 
 
Budgeterna för planåren 2021–2022 kommer att motsvara 
samma nivå som budgeten för 2020 och de preciseras i samband 
med behandlingen av budgeten för året i fråga. Förbundets 
verksamhetskostnader 2020 är 1 637 475 euro och 
verksamhetsintäkter är 1 637 575 euro.  
 
Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande: 

• kommunernas medlemsavgifter 1 491 200 euro (budget 
2019/1 491 200 €) 

• understöd och bidrag 97 625 euro (budget 2019/85 000 €) 

• övriga verksamhetsintäkter 48 750 euro (budget 2019/43 
100 €), som innehåller egenfinansieringsandelar för projekt 
som förvaltas av förbundet, 2 750 euro (budget 2019/3 
100€). 

 
Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande: 

• lagstadgad verksamhet 1 126 800 euro (budget 2019/1 
116 100 €)  

• övriga utvecklingsåtgärder 350 760 euro (budget 2019/374 
500 €) 

• förbundets projektverksamhet 110 315 euro (budget 2019/ 
84 600 €) 
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Budgetens resultat för räkenskapsperioden är +/–noll.  
 
Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är 
sammanlagt 1 092 600 €, dvs. 67 procent av slutsumman för 
budgeten 2020.  
 

Landskapsstyrelsen 9/2019  21.10.2019/§ 107 
Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 19 

 
Verksamhetsanslagens andel av slutsumman på budgeten är 397 
775 euro, dvs. 24 procent. Verksamhetsanslagen omfattar 
finansieringsandelar för projekt som förvaltas av förbundet. 
 
Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och 
förvaltningschef Harri Turkulainen. 
 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige 
att 
1. fullmäktige godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för 

åren 2020–2022, 
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2020, 
3. godkänner budgeten för 2020 och 
4. godkänner budgetens bindningsnivå enligt följande: 

lagstadgad verksamhet, förbundets övriga 
utvecklingsverksamhet och projektverksamhet. 

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

Landskapsfullmäktige 28.11.2019 § 19 
 

Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och 
förvaltningschef Harri Turkulainen. 

 
Landskapsstyrelsens förslag: 
Landskapsfullmäktige 
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2020–

2022, 
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2020, 
3. godkänner budgeten för 2020 och 
4. godkänner budgetens bindningsnivå enligt följande: 

lagstadgad verksamhet, förbundets övriga 
utvecklingsverksamhet och projektverksamhet. 

 
Beslut: 
Landskapsfullmäktige 
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1. godkände enhälligt ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 
2020–2022, 

2. godkände enhälligt de verksamhetsmässiga målen för 2020, 
3. godkände enhälligt budgeten för 2020 och 
4. godkände budgetens bindningsnivå till följande: lagstadgad 

verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och 
projektverksamhet. 

----- 
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Landskapsstyrelsen 9/2018  6.8.2018/§ 65 
Landskapsstyrelsen 11/2018  17.9.2018/§ 83 
Landskapsstyrelsen 12/2018  15.10.2018/§ 102 
Landskapsstyrelsen 7/2019  26.8.2019/§ 81 
Landskapsstyrelsen 9/2019  21.10.2019/§ 103 
Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019/§ 20 
 
20 § UPPDATERING AV FÖRBÄTTRINGSPLANEN FÖR VERKSAMHETEN 
 

Landskapsstyrelsen 6.8.2018 § 65  
 
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. Inspektionen är en del av 
förvaltningsmyndighetens förhandlingsförfarande som påbörjades 
hösten 2017.  
 
Vid ett möte mellan representanter för arbets- och 
näringsministeriet och Mellersta Österbottens förbund 4.7.2018 
diskuterades observationer som gjorts i samband med 
inspektionen och om Mellersta Österbottens förbunds möjligheter 
att fungera som förmedlande organ i fortsättningen. I rapporten 
framförs observationer som förutsätter fortsatta åtgärder av 
Mellersta Österbottens förbund beträffande till exempel 
differentiering av uppgifter, förvaltnings- och 
övervakningssystemets verksamhet samt 
verksamhetsförutsättningarna för ett förmedlande organ.  
 
Den rapport som utarbetats utifrån inspektionen är tills vidare inte 
offentlig (grundat på 24 § 15 punkt i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999)).  
 
Mellersta Österbotten har genast efter mötet inlett sin egen 
förbättringsplanering utifrån responsen från ministeriet. Utifrån 
planeringsarbetet har man hittills identifierat nödvändiga 
förbättringsmål och behövliga korrigeringsåtgärder. Utarbetandet 
av förbättringsplanen fortsätter utifrån ett planeringsarbete som 
inleds 15.8.2018 och som berör hela personalen samt utifrån 
samarbetet mellan landskapen.  
 
Efter detta fortsätter planeringen genom en mer detaljerad 
planering ända fram till förvaltningsmyndighetens kontrollbesök 
vid Mellersta Österbottens förbund i början av september.  
 
Avsikten med planeringen är att skapa en trovärdig, konkret och 
tidsplanerad förbättringsplan för Mellersta Österbotten med 
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uppgifter och ansvar som gör att man kan övertyga arbets- och 
näringsministeriet om  
 

Landskapsstyrelsen 9/2018  6.8.2018/§ 65 
Landskapsstyrelsen 11/2018  17.9.2018/§ 83 

 
att Mellersta Österbottens förbund har förutsättningar att verka 
enligt de uppgifter och ansvarsområden som beskrivs i 2 kap. 11 
§ i lagen  
om utveckling av regionerna och förvaltning av 
strukturfondsverksamheten (7/2014).  

 
Förbättringsplanen och dess skede behandlas på 
landskapsstyrelsens möte 20.8.2018.  
 
Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.  
 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
Landskapsstyrelsen:  
1. antecknar grunderna för utarbetandet av Mellersta 

Österbottens förbunds förbättringsplan och principen för 
utförandet av planeringsarbetet för kännedom,  

2. beslutar att genomförandet av förbättringsplaneringen 
beträffande finansiering av strukturfondsprojekt fortsätter vid 
Mellersta Österbottens förbund på det sätt som lagts fram,  

3. beslutar att tf. landskapsdirektören kan utreda och bereda 
förvaltningssamarbete som anknyter till verkställandet av 
strukturfondsprogrammen på ändamålsenligt sätt tillsammans 
med andra landskap.  

 
Beslut: 
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.  

 

 

Landskapsstyrelsen 17.9.2018/§ 83  
 
Arbets- och näringsministeriet svarar för förvaltningen och 
verkställandet av EU:s strukturfondsprogram i egenskap av 
förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet.  
 
Förvaltningsmyndigheten svarar i enlighet med artikel 125 i den 
allmänna förordningen för att strukturfondsprogrammet förvaltas 
och genomförs enligt principen om sund ekonomisk förvaltning 
och fullgör de uppgifter som avses i Europeiska unionens 
lagstiftning och i denna lag.  
 
Förvaltningsmyndigheten gjorde ett uppföljningsbesök om   
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strukturfondsverksamheten till Mellersta Österbottens förbund 
13.9.2018. Avsikten med uppföljningsbesöket var inte att söka fel 
utan att genom diskussioner med hela personalen hitta rätt 
lösningsmodeller för frågor som berör strukturfondsverksamhet.  
 

Landskapsstyrelsen 11/2018  17.9.2018/§ 83 
Landskapsstyrelsen 12/2018  15.10.2018/§ 102 

 
Förhandlingarna fördes i god anda och behandlingen av frågorna 
gjordes  
grundligt.  
 
Som avslutning på inspektionen konstaterade 
förvaltningsmyndigheten att  
Mellersta Österbottens förbund har utfört mycket arbete för att 
förbättra verksamheten.  
 
Arbets- och näringsministeriet beslutar om det fortsatta 
förhandlingsförfarandet  
under hösten.  
 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
Landskapsstyrelsen  

1. antecknar innehållet i den förbättringsplan som skickats till 
arbets- och näringsministeriet för kännedom 

2. antecknar genomförandet av och de centrala slutsatserna 
för det uppföljningsbesök som förvaltningsmyndigheten 
gjort till Mellersta Österbottens förbund för kännedom. 

3. beslutar att genomförandet av förbättringsplaneringen 
beträffande finansiering av strukturfondsprojekt fortsätter 
vid Mellersta Österbottens förbund på det sätt som lagts 
fram. 

 
Beslut: 
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.  

 
 

Landskapsstyrelsen 15.10.2018 § 102  
 
Förvaltningsmyndigheten gjorde ett uppföljningsbesök beträffande 
strukturfondsverksamheten till Mellersta Österbottens förbund 
13.9.2018. Avsikten med uppföljningsbesöket var inte att söka fel 
utan att genom diskussioner med hela personalen hitta rätt 
lösningsmodeller för frågor som berör strukturfondsverksamhet.  
 
I samband med förvaltningsmyndighetens uppföljningsbesök kom 
man överens om att Mellersta Österbottens förbund ska precisera 
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sin förbättringsplan och skicka den till förvaltningsmyndigheten för 
bedömning.  
 
Mellersta Österbottens förbund har förbättrat sin förbättringsplan 
utifrån den inlämnade responsen och skickat den till 
förvaltningsmyndigheten.  
 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
Landskapsstyrelsen  
1. antecknar innehållet i den förbättringsplan som skickats till 

arbets- och näringsministeriet för kännedom.  
 
Landskapsstyrelsen 12/2018  15.10.2018/§ 102 
Landskapsstyrelsen 7/2019  26.8.2019/§ 81 

 
2. beslutar att genomförandet av förbättringsplaneringen 

beträffande finansiering av strukturfondsprojekt fortsätter vid 
Mellersta Österbottens förbund på det sätt som lagts fram.  

 
Beslut: 
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.  

 
 
Landskapsstyrelsen 26.8.2019 § 81  

 
Finansministeriets Controller-funktion utförde en 
systemgranskning vid förbundet 28.2–1.3.2019.  
 
Inspektionen av förvaltnings- och övervakningssystemet har gjorts 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1303/2013, artikel 127, punkt 1 om granskningsmyndighetens 
uppgift. Granskningsmålet har valts i enlighet med 
granskningsmyndighetens granskningsstrategi och den 
granskningsplan som den omfattar.  
 
Inspektionens mål är att utreda hur tillförlitlig myndighetens 
förvaltnings- och övervakningssystem är utifrån de olika 
delområdena (centrala krav). I justeringen bedömdes utöver 
förvaltnings- och övervakningssystemet även beslutfattandet 
beträffande enskilda projekt och utbetalningsprocessens 
verksamhet. Inspektionen utfördes genom att ta del av 
myndighetens beskrivning av förvaltnings- och 
övervakningssystemet och andra uppgifter som erhållits av 
myndigheten. Säkerställandet av att förvaltnings- och 
övervakningssystemet fungerar på det sätt som beskrivits gjordes 
genom att välja ett tillräckligt urval av åtgärder som mål för den 
detaljerade inspektionen och gå igenom dem med hjälp av ett 
datasystem som är avsett för förvaltning av strukturfonder.  



 Landskapsfullmäktiges protokoll Sida 
  44 
 

Protokolljusterarnas initialer Protokollutdragets riktighet intygas av 
 Datum och underskrift 
 

 
Slutresultatet för systeminspektionen var att 
strukturfondsverksamheten vid Mellersta Österbottens förbund 
bedömdes enligt följande: Av de åtta centrala kravpunkterna 
bedömdes fyra till nivå 1 (fungerar väl) och tre kravpunkter till nivå 
2 (fungerar, några förbättringar behövs). En punkt bedömdes till 
nivå 3 (fungerar delvis, det krävs betydande förbättringar). Ingen 
punkt bedömdes till nivå 4, vilket innebär att den till sina 
väsentliga delar inte fungerar alls.  
 
Mellersta Österbottens förbund fortsätter att förbättra sin 
verksamhet som förmedlande myndighet genom att beakta 
resultaten av systeminspektionen i utvecklingen av 
strukturfondsverksamheten.  
 

Landskapsstyrelsen 7/2019  26.8.2019/§ 81 
Landskapsstyrelsen 9/2019  21.10.2019/§ 103 

 
Mer information fås av utvecklingschef Teemu Räihä.  

 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
Landskapsstyrelsen  
1. antecknar resultatet av systeminspektionen för kännedom.  

2. beslutar att resultaten från systeminspektionen beaktas i den 
fortsatta utvecklingen av strukturfondsverksamheten och i 
förbättrandet av strukturfondsverksamheten.  

 

Beslut: 
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt. 

 
 
Landskapsstyrelsen 21.10.2019 § 103 

 
Landskapsstyrelsen beslutade 26.8.2019 § 81 att resultaten av de 
systeminspektioner som utförts vid Mellersta Österbottens förbund 
28.2—1.3.2019 av finansministeriets Controller-funktion beaktas i 
den fortsatta utvecklingen av förbundets strukturfondsverksamhet 
och i förbättringen av den. 
 
Utifrån beslutet i fråga har Mellersta Österbottens förbund 
utarbetat en uppdatering av förbättringsplanen för 
strukturfondsverksamheten (version 2). I planen utreds åtgärder 
som redan vidtagits och dessutom identifieras objekt som ska 
förbättras ytterligare i strukturfondsverksamheten. 
 
Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen. 
 
Tf. landskapsdirektörens förslag: 
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Landskapsstyrelsen  
1. antecknar innehållet i förbättringsplanen (version 2) för 

kännedom.  
2. beslutar att genomförandet av förbättringsplaneringen 

beträffande finansiering av strukturfondsprojekt fortsätter vid 
Mellersta Österbottens förbund på det sätt som lagts fram i 
version 2. 

3. framför de väsentliga delarna av version 2 av 
förbättringsplanen för kännedom till landskapsfullmäktige. 

 
Beslut: 

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

 
 
Landskapsfullmäktige 28.11.2019 § 20 

 
Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen. 

 
Landskapsstyrelsens förslag: 
Landskapsfullmäktige antecknar uppdateringen av 
förbättringsplanen för verksamheten för kännedom. 
 
Beslut: 
Före mötet har en separat utredning om uppdateringen av 
förbättringsplanen för verksamheten skickats till 
landskapsfullmäktige. 
 
Utredning som bilaga nr 1 
 
Landskapsfullmäktige antecknade uppdateringen av 
förbättringsplanen för verksamheten för kännedom. 
----- 
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Landskapsfullmäktige 2/2019  28.11.2019 
 
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). 

BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Ändring i besluten kan ansökas genom skriftligt besvär.   
 

Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA 
vaasa.hao@oikeus.fi 
Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet   
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