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Tid för mötet: 29.4.2021 klo 18.00 – 22.20
Plats för mötet: Teams-distansmöte

PROTOLLUNDERSKRIFT OCH KONTRASIGNERING

Protokollet har kontrasignerats och undertecknats elektroniskt.

Pentti Haimakainen Satu Kalliokoski
ordförande protokollförare

PROTOKOLLJUSTERING

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

Karleby 30.4.2021
Jussi Torppa Anne Peltomaa

     protokolljusterare protokolljusterare

Protokollet läggs fram offentligt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats
4.5.2021
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Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 1

1 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 1

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

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

Kallelse till detta möte har skickats elektroniskt 21.4.2021 till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och för kännedom till
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso
21.4.2021.

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

Kaustby
Hanhikoski Juha
Kulpakko Marko

Kinnula
Pelkonen Esko
Hakkarainen Anitta
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Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 1

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

Kronoby
Lassas Tuula
Myllymäki Tapani

Lestijärvi
Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka
Savolainen Raili

Perho
Kirvesmäki Sarita, närvarande kl. 18.00-22.01
Jylhä Pauli

Reisjärvi
Tilli Jouni
Parkkila Katri, närvarande kl. 18.00-20.17

Toholampi
Syri Anna-Maija
Peltokangas Janne

Vetil
Torppa Jussi
Leivo-Rintakorpi Tuija
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Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 1

Övriga närvarande
Kant Esa, landskapsfullmäktiges vice ordförande
Haapalehto Raimo, landskapsstyrelsens medlem
Harju Ulla-Riitta, landskapsstyrelsens medlem
Lankinen Minna, landskapsstyrelsens medlem
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, frånvarande under
behandlingen av 17 §
Kopsala Susanne, ledningens sekreterare

Beslut:
Ordförande konstaterade att 30 landskapsfullmäktigeledamöter
eller ersättare var närvarande.  Mötet konstaterades vara lagligt
sammankallat och beslutfört (30/36).
-----
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Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 2

2 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 2

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 för
kännedom elektroniskt till registratorskontoret i varje
medlemskommun/kommunstyrelsen. 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 elektroniskt.

2. lägger fram protokollet offentligt 4.5.2021 på samkommunens
webbplats och skickar innan dess protokollet till
medlemskommunerna.

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

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg Jussi Torppa och Anne Peltomaa till protokolljusterare,
2. godkände att protokollet justeras elektroniskt,
3. beslutade att lägga fram protokollet offentligt 4.5.2021 på

samkommunens webbplats och skickar innan dess protokollet
till medlemskommunerna,

4. beslutade att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
-----
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Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 3

3 § LANDSKAPSDIREKTÖRENS AKTUELLA ÖVERSIKT

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 3

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

 Framskridandet av Finlands program för hållbar tillväxt
 Minskande av de skadliga konsekvenser som coronaläget

haft på näringslivet i Mellersta Österbotten
 Främjande av klimatarbetet i landskapet
 Mekanismen för en rättvis omställning (FRO) i Mellersta

Österbotten
 Övriga aktuella frågor

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar landskapsdirektörens aktuella
översikt för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände förslaget enhälligt.
-----



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
8

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 64
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 4

4 § BINDNINGSANMÄLNINGAR

Revisionsnämnden 20.4.2021 § 64

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 tidigare 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:
Bindningsanmälningar behandlades vid revisionsnämndens möte
senast 5.11.2020. Det finns 6 bindningsanmälningar som begärts
under perioden 5.11.2020–20.4.2021, en har anmält och 12 har
granskats. Revisionsnämnden ber att saknade
bindningsanmälningar och bindningsanmälningar som kräver
komplettering färdigställs före 31.5.2021.

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 4

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar inlämnade bindningsanmälningar
för kännedom.
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Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 64
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 4

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt inlämnade
bindningsanmälningar för kännedom.
-----
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Datum och underskrift

Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 65
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 5

5 § BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR 2017

Landskapsfullmäktige 1/2018
Revisionsnämnden 23.4.2018 § 27

Revisionsnämnden föreslår att
- ansvarsfrihet tills vidare inte beviljas för den styrelse som verkat
fram till 24.8.2017 samt för landskapsdirektören på grund av
faktorer som har att göra med förlängningen av uppgiften som
förmedlande myndighet för strukturfondstillgångar och återkrav av
beviljade projektmedel
- styrelsen ska senast vid fullmäktigemötet hösten 2018 framföra
en utredning om läget med verksamheten som förmedlande
myndighet, och beviljande av ansvarsfrihet för ovan nämnda
parter kan då behandlas på nytt.
- övriga redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsperioden 2017

Fullmäktigeledamot Marlen Timonen meddelade att hon är jävig
att delta i behandlingen och beslutsfattandet beträffande
ansvarsfrihet (medlem i landskapsstyrelsen 2015–2017)

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände överskridandet av anslaget,
2. beslutade att räkenskapsperiodens underskott på 97 328,74
euro tecknas på föregående års över-/underskottskonto,
3. fastställde bokslutet för 2017 och
4. beviljade
- ansvarsfrihet till den landskapsstyrelse som verkat sedan
25.8.2017 beträffande år 2017
- beslutade att ansvarsfrihet tills vidare inte beviljas till den
styrelse som verkat fram till 24.8.2017 samt till
landskapsdirektören på grund av faktorer som har att göra med
förlängningen av uppgiften som förmedlande myndighet för
strukturfondstillgångar och återkrav av beviljade projektmedel.

Fullmäktige beslutade enhälligt att styrelsen senast vid
fullmäktigemötet hösten 2018 ska framföra en utredning om läget
med verksamheten som förmedlande myndighet, och beviljande
av ansvarsfrihet till ovan nämnda parter kan då behandlas på nytt.
-----
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Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 65
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 5

Revisionsnämnden 20.4.2021 § 65

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden föreslår att landskapsfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet till medlemmarna i den styrelse vid Mellersta
Österbottens förbund som verkat fram till 24.8.2017 och till
landskapsdirektören för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.

Mellersta Österbottens förbunds revisor hade i sin
revisionsberättelse för 2017 föreslagit att revisorn beträffande
ärendet om tillämpande av prövningsrätt inte tar ställning till
huruvida ansvarsfrihet kan beviljas till förbundets
landskapsstyrelse vars verksamhetsperiod avslutades 24.8.2017,
medlemmarna och landskapsdirektören.

Dessutom beslutade fullmäktige enhälligt att styrelsen senast vid
landskapsfullmäktiges möte hösten 2018 ska presentera en
utredning av läget med verksamheten som förmedlande
myndighet, och att beviljandet av ansvarsfrihet då kan behandlas
på nytt.

Efter 2017 har det inte framkommit några orsaker till varför
åtgärder borde vidtas för att framföra krav.

I sin revisionsberättelsen för 2019 konstaterar revisionsnämnden
att arbets- och näringsministeriet genom sitt beslut 4.12.2018 har
beslutat att avsluta förhandlingsförfarandet eftersom förbundet på
ändamålsenligt sätt vidtagit de åtgärder som förutsatts under
förfarandet och förbundets verksamhet av denna orsak kunnat
fortsätta normalt beträffande detta.

I sin revisionsberättelsen för 2019 konstaterar revisionsnämnden
att Mellersta Österbotten efter arbets- och näringsministeriets
övervakningsbesök begärt tillbaka beviljade stöd och att
projektaktörerna har överklagat dessa beslut. Besluten har vunnit
laga kraft och föranleder därför inte att förbundet skulle vara
ersättningsskyldig.
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Vasa förvaltningsdomstols beslut:

Datum för
beslutet

Beslutnum
mer

Diarienummer Ärende Ändringssökande

01.09.2020 20/0449/4 00925/18/7402 Besvär om återkrav av
delfinansiering för projekt
genom Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

01.09.2020 20/0451/4 00932/18/7402 Besvär om återkrav av
delfinansiering för projekt
genom Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

01.09.2020 20/0450/4 00926/18/7402 Besvär om återkrav av
delfinansiering för projekt
genom Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

30.12.2020 20/0665/4 00927/18/7402 SmartHome 4E, A70045 Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

30.12.2020 20/0674/4 00880/18/7402 METALREC, A70779 Centria yrkeshögskola
Ab

30.12.2020 20/0669/4 00930/18/7402 LIOT, A70781,
Jyväskylän

Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

30.12.2020 20/0688/4 00929/18/7402 LIAK, A70780 Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

30.12.2020 20/0676/4 00882/18/7402 Älykäs automaatio ja
teollinen internet, A70139

Centria yrkeshögskola
Ab
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Landskapsfullmäktige 1/2021                          29.4.2021/§ 5

30.12.2020 20/0673/4 00879/18/7402 LINE, A71949, Centria yrkeshögskola
Ab

30.12.2020 20/0672/4 00878/18/7402 Myynnin foorumi, A70630  Centria yrkeshögskola
Ab

30.12.2020 20/0675/4 00881/18/7402 XNet, A71235 Centria yrkeshögskola
Ab

30.12.2020 20/0671/4 00931/18/7402 Biojalostuksen arvoketjut,
A71029

 Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

30.12.2020 20/0667/4 00928/18/7402 Biolaakso II, A70692  Jyväskylä
universitet/Karleby
universitetscenter
Chydenius

Enligt revisionsnämnden kan den styrelse som varit verksam inom
Mellersta Österbottens förbund fram till 24.8.2017 och
landskapsdirektören baserat på de uppgifter som anges ovan
beviljas ansvarsfrihet för 2017 eftersom förbundet inte är
ersättningsskyldig med anledning av besvären.

Beslut:
Revisionsnämnden föreslår att landskapsfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet till medlemmarna i den styrelse vid Mellersta
Österbottens förbund som verkat fram till 24.8.2017 och till
landskapsdirektören beträffande räkenskapsperioden 1.1 -
31.12.2017.

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 5

Revisionsnämndens förslag:
 Landskapsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till medlemmarna i
den styrelse vid Mellersta Österbottens förbund som verkat fram
till 24.8.2017 och till landskapsdirektören beträffande
räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2017.

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

Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 66
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 6

6 § REVISIONSBERÄTTELSE 2020

Revisionsnämnden 20.4.2021 § 66

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

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

Mellersta Österbottens förbunds revisionssamfund TALVEA
Julkishallinnon Palvelut Oy har 20.4.2020 avgett en
revisionsberättelse om revisionen för 2020.

Ordförandes förslag:

Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för 2020 för
kännedom och tillkännager den till landskapsfullmäktige vid
Mellersta Österbottens förbund.

Beslut:

Revisionsnämnden behandlar paragrafen då revisionsberättelsen
har avgetts.
---
Marko Kautto anlände under behandlingen av denna paragraf, kl.
8.55.
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Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 66
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 6

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 6

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar revisionsberättelsen för 2020
för kännedom.

Revisionsnämndens ändrade förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar revisionsberättelsen för 2020 för
kännedom. Revisionsnämnden behandlade revisionsberättelsen
vid sitt möte 28.4.2021.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände det ändrade förslaget enhälligt.
-----
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Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 68
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 7

7 § UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2020

Revisionsnämnden 20.4.2021 § 68

Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma
huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige
satt upp har nåtts.

Den viktigaste källan för revisionsnämndens utvärderingsuppgift
är samkommunens bokslut och i synnerhet den utfallsjämförelse
som ingår i den samt verksamhetsberättelsen och
personalbokslutet.

Då utvärderingsberättelsen utarbetas beaktas även de höranden
av tjänsteinnehavare som utförts i enlighet med nämndens
utvärderingsplan under räkenskapsperioden samt de diskussioner
som förts i samband med dessa höranden.

Ordförandes förslag:

Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för 2020
och beslutar att lägga fram den för landskapsfullmäktige för
behandling och åtgärder.

Beslut:

Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för 2020
och beslutar att lägga fram den för landskapsfullmäktige för
behandling och åtgärder.

---
Marko Paasovaara lämnade mötet under behandlingen av denna
paragraf kl. 10.01.

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 7

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen
för 2020.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 68
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 7

Fullmäktigeledamot Hanna Cygnels förslag:
Landskapsfullmäktige beslutar, att landskapsstyrelsen ger
landskapsfullmäktige svaromål innan höstens 2021 fullmäktige
gällande utvecklingsmål och frågor i utvärderingsberättelsen.

Fullmäktigeledamot Marlén Timonen understödde förslaget.

Röstning verkställdes.

Röstningens resultat:
Revisionsnämndens förslag 24 röster
Hanna Cygnels förslag   3 röster
Blank röst   1 röst
Inget svar   2

Revisionsnämndens förslag ändrades inte.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen för
2020 för kännedom.
-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2021 22.3.2021/§ 27
Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 67
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 8

8 § BOKSLUT FÖR 2020

Landskapsstyrelsen 22.3.2021 § 27

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

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

Landskapsfullmäktige godkände 28.11.2019 ekonomi- och
verksamhetsplanen för åren 2020–2022 och de
verksamhetsmässiga målen för 2020, budgeten för 2020 och att
budgeten är bindande på följande nivåer: lagstadgad verksamhet,
förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.

Budgetplan för 2020:
- Verksamhetsintäkter 1 637 575 euro
- Verksamhetsutgifter 1 637 575 euro

I budgeten fördelas verksamhetsintäkterna enligt följande:
- Kommunernas medlemsavgifter 1 491 200 euro
- Understöd och bidrag      97 625 euro
- Övriga verksamhetsintäkter       48 750 euro

I budgeten fördelas verksamhetskostnaderna enligt följande:
- Förbundets lagstadgade verksamhet 1 134 900 euro
- Förbundets övriga utvecklingsverksamhet 392 360 euro
- Projekt    110 315 euro

Budgetens under-/överskott 0 euro.

Verksamhetsanslag    544 975 euro
Personalkostnader 1 092 600 euro
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2021 22.3.2021/§ 27
Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 67
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 8

BUDGETENS NYCKELTAL 2020

Verksamhetsintäkter 1 623 356 euro, av vilka
- Kommunandelar 1 491 200 euro / 92 %
- Understöd och bidrag     85 707 euro / 5 %
- Övriga intäkter     46 448 euro / 3 %

Verksamhetskostnader 1 332 500 euro
Finansieringsintäkter och -kostnader 1 745 euro

Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:
- Lagstadgad verksamhet     909 639 € / 68 %
- Övriga utvecklingsåtgärder     250 629 € / 19 %
- Administration      87 305 € / 7 %
- Projekt      84 927 € / 6 %

Verksamhetsanslagens utfall    365 065 euro
Personalkostnadernas utfall    967 435 euro

Resultatet för Mellersta Österbottens förbunds räkenskapsperiod
är 289 111,10 euro.

I balansräkningen har samkommunen ett överskott på 478 015,92
euro från tidigare år. Grundkapitalet 31.12.2020 var
439 820,39 euro.

Budgetens intäkter och utgifter presenteras ansvarsområdesvis.

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

Balansboken från 2020, som innehåller verksamhetsberättelse
och bokslut, finns som separat bilaga.

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

Medlem Marlén Timonen anslöt sig till mötet under behandlingen
av paragrafen kl. 9.52.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2021 22.3.2021/§ 27
Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 67
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 8

1. föreslår att resultatet/överskottet från räkenskapsperioden
2020 på 289 111,10 euro flyttas till tidigare års över-
/underskottskonto

2. godkänner bokslutet för 2020 och undertecknar det,
3. överlåter bokslutet till revisorn för revision,
4. överlåter bokslutet vidare för behandling av fullmäktige

efter revisionsnämndens beredning och
5. ger Mellersta Österbottens förbunds kansli rätt att göra

stilistiska korrigeringar i balansboken.

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

Revisionsnämnden 20.4.2021 § 67

Ordförandes förslag:
Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att bokslutet 2020 ska
fastställas och att ansvarsfrihet beviljas de ansvariga för
räkenskapsperioden 2020.

Beslut:
Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att bokslutet 2020 ska
fastställas och att ansvarsfrihet beviljas de ansvariga för
räkenskapsperioden 2020.

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 8

Som grund för behandlingen i landskapsfullmäktigen fungerar
landskapsstyrelsens beslut 22.3.2021 § 27 och revisions-
nämndens beslut 20.4.2021 § 67.

Fullmäktigeledamot Katri Parkkila lämnade mötet under
behandlingen av paragrafen kl. 20.17.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige
1. behandlar verksamhetsberättelsen och bokslutet,
2. beslutar att resultatet/överskottet från räkenskapsperioden

2020 på 289 111,10 euro flyttas till tidigare års över-
/underskottskonto.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2021 22.3.2021/§ 27
Revisionsnämnden 12/2021 20.4.2021/§ 67
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 8

Revisionsnämndens förslag:
Landskapsfullmäktige
3. fastställer bokslutet för 2020
4. beviljar de ansvariga redovisningsskyldiga för

räkenskapsperioden 2020.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände enhälligt verksamhetsberättelsen,
2. beslutade enhälligt att resultatet/överskottet från

räkenskapsperioden 2020 på 289 111,10 euro flyttas till
tidigare års över-/underskottskonto

3. fastställde enhälligt bokslutet för 2020 och
4. beviljade enhälligt de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för

räkenskapsperioden 2020.
-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2021 22.3.2021/§ 28
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 9

9 § PERSONALRAPPORT FÖR 2020

Landskapsstyrelsen 22.3.2021 § 28

Nyckeltalen för personalrapporten för 2020 ger en övergripande
syn på läget med personaltillgångarna vid Mellersta Österbottens
förbund och kan användas som grund för bedömning av
personalläget samt för att rikta utvecklingsåtgärder till områden
som prioriteras i personalstrategin på olika nivåer i
organisationen.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att i slutet av 2020 var
antalet tjänsteförhållanden vid Mellersta Österbottens förbund 17,
vilket är samma antal som i slutet av 2019. Antalet ordinarie
tjänsteförhållanden var 14 (82 %) och antalet tidsbestämda
tjänsteförhållanden 3 (18 %). Av förbundets personal var 12
kvinnor och 5 män.

Under 2020 användes cirka 4 339 euro för kostnader för
utbildning som utvecklar personalens kunnande
(utbildningskostnaderna innehåller inga lönekostnader). För
utvecklingen av kompetens användes 0,5 % av Mellersta
Österbottens förbunds personalkostnader. Antalet
sjukfrånvarodagar under 2020 var sammanlagt 123 arbetsdagar
(7,6 dagar/person), vilket är 45 dagar mindre än 2019 och tydligt
under genomsnittet inom kommunsektorn (ca 16,5 dagar/person).

De utbetalda lönerna och arvodena för 2020 var sammanlagt 820
195 euro, vilket är en minskning på 7 % jämfört med föregående
år. Satsningar på välmående i arbetet gjordes både i form av
direkta och indirekta kostnader. Som indirekta kostnader för
personalförmåner användes 2 109 euro.

Personalrapporten har utarbetats i tillämpliga delar i enlighet med
KT:s rekommendation för personalrapporter (2004). Som
informationskälla användes även statistik från Keva och delvis
även andra informationskällor. Personalrapporten har
tillkännagetts personalen 11.3.2021 och den har behandlats i
enlighet med samarbetslagen vid Mellersta Österbottens förbunds
personalmöte 15.3.2021.

Personalrapporten har skickats som bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av tf. förvaltningschef Satu Kalliokoski.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 3/2021 22.3.2021/§ 28
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 9

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner personalrapporten för 2020 och
tillkännager den för landskapsfullmäktige.

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

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 9

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar Mellersta Österbottens förbunds
personalrapport från 2020 för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt personalrapporten
från 2020 för kännedom.
-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

10  § GRUNDANDE AV MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS
UTVECKLINGSFOND

Landskapsstyrelsen 19.3.2018 § 24

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

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

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

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

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

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

sätt som gjorts med Tekes. Motiveringen är att
gruvverksamheten inte inleds.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

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

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä och
landskapsdirektör Jukka Ylikarjula.

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

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

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

Landskapsstyrelsen 16.4.2018 § 31

År 2000 beviljade landskapsförbundets medlemskommuner
bidrag via landskapsförbundet för beviljande av utlåning för att
grunda KP-Cobra Invest Oy, vars aktiekapital ägs av Mellersta
Österbottens förbund. Skuldebrevet mellan Mellersta
Österbottens förbund och KP-Cobra Invest Oy har undertecknats
22.12.2020.  KP-Cobra Invest Oy beviljade ett kapitallån till
gruvbolaget Kalvinit Oy år 2000 (27.12.2000). Lånet är ett
engångslån och förföll till betalning 31.12.2007. Kapitallånet har
förlängts 11.8.2003, 20.12.2010 och 18.11.2015. Det senaste
skuldebrevet är undertecknat 18.11.2015 och gäller fram till
31.12.2020.

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

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

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

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

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

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

6. Skuldebrevet fortsätter att vara i kraft fram till 31.12.2020.
7. Kalvinit Oy föreslår ackord på kapitalplaceringen på samma

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

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

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

För alternativ 2 finns ett gällande skuldebrev.

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

Alternativ 4 skulle innebära att kapitallånet byts ut mot
gruvrättigheterna. Kalvinit Oy förvaltar ett utmål på en lägenhet
vid namn Koivu. Lantmäteriförrättningen för utmålet har inte
slutförts. Utifrån de diskussioner som förts med TUKES och
Lantmäteriverket är det sannolikt att ett byte av kapitallånet mot
gruvrättigheterna skulle leda till att lantmäteriförrättningen slutförs.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

Därefter skulle innehavaren för utmålet vara skyldig att betala
ersättning till markägaren samt en utmålsavgift på 50 euro per
hektar per år. Utmålet på lägenheten Koivu omfattar 925 hektar,
vilket innebär att den årliga utmålsavgiften skulle vara cirka 45
000 euro.

Frågan har behandlats vid Mellersta Österbottens förbunds
kommunledningsmöte 3.4.2018. Förhandlingar om förbundets
utlåning och Cobras betalning av lånefordringen 2018–2019
pågår mellan Kalvinit Oy och dess moderbolag Endomines Oy.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

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

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

Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
- - -

Landskapsfullmäktige 26.4.2018 § 8

Landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och landskapsstyrelsens
ordförande Antti Mäkelä presenterade ärendet.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar utredningen för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade utredningen för kännedom.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

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

Landskapsstyrelsen 29.10.2018 § 112

Vid förhandlingarna 7.8.2018 deltog landskapsstyrelsens
ordförande, tf. landskapsdirektören och KP-Cobra Invest Oy:s
verkställande direktör. Förhandlingarna hade samma resultat som
1.3. Endomines är inte redo att betala tillbaka kapitallånet. Efter
att lånetiden går ut är det mest sannolika alternativet att
Endomines Oy försätter Kalvinit Oy i konkurs.

Konsekvenserna av de olika alternativen har diskuterats med KP-
Cobra Invest Oy:s revisor BDO. Enligt BDO:s utlåtande har

”den ovan nämnda lånefordringen på 252 281,89 euro från KP
Cobra Invest Oy tecknats i balansen i Mellersta Österbottens
förbunds bokslut för 2017.

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

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

Mellersta Österbottens förbund bör tillämpa ägarstyrning i fråga
om dotterbolaget som är en del av koncernen om hanteringen av
det beviljade kapitallånet och om återbetalningen av det lån som
beviljats av förbundet.”

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

bokföringsnämnden (KILA).
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Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
- - -

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

Landskapsstyrelsen 15.2.2021 § 18

KP-Cobra Invest Oy:s aktiekapital ägs av Mellersta Österbottens
förbund. Skuldebrevet mellan Mellersta Österbottens förbund och
KP-Cobra Invest Oy har undertecknats 22.12.2020.  KP-Cobra
Invest Oy beviljade ett kapitallån till gruvbolaget Kalvinit Oy år
2000 (27.12.2000). Lånet är ett engångslån och förföll till
betalning 31.12.2007. Kapitallånet har förlängts 11.8.2003,
20.12.2010 och 18.11.2015. Det senaste skuldebrevet är
undertecknat 18.11.2015 och gäller fram till 31.12.2020.

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

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

Utgångspunkten för avtalsrätten är att avtalen ska följas. Då en
part drar sig ur avtalsförpliktelserna är det i princip fråga om
avtalsbrott, och den part som brutit mot avtalet är skyldig att
ersätta den förorsakade skadan till den andra parten. Ett
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Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

övermäktigt hinder (force majeure) kan emellertid innebära att det
är möjligt att låta bli att följa avtalsvillkor eller lindra de följder som
ett brott mot avtalsvillkoren innebär. Avtalsparterna kan även ha
ett behov av att komma överens om ändringar i avtalet.

KP-Cobra Invest Oy har genom ett brev till Kalvinit Oy daterat
27.10.2020 framfört sina krav på återbetalningen av det beviljade
kapitallånet inklusive räntor i enlighet med villkoren i skuldebrevet
för kapitallånet.

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

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

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

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

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

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

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

betalningsöverenskommelse beträffande återbetalningen av
kapitallånet om gäldenären är villig att betala tillbaka sin skuld.
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Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

2. Beslutar att om gäldenären inte är villig till
betalningsöverenskommelsen eller om
betalningsarrangemangen inte kan slutföras, vidtas juridiska
åtgärder beträffande återkravet av skulden.

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

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

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

Landskapsstyrelsen 19.4.2021 § 45

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

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

Inom Mellersta Österbottens förbund har olika alternativ utretts
om användningen av tillgångarna efter att de återbetalats till
förbundet. År 2000 har det bidrag som medlemskommunerna
betalat till Mellersta Österbottens förbund tecknats som bidrag i
resultaträkningens verksamhetskostnader. Detta innebär att det
inte finns någon skyldighet att betala tillbaka pengarna till
kommunerna.
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Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

Utifrån förhandlingar som förts med Kommunförbundet och
anvisningar som erhållits därifrån samt ett utlåtande av
revisionssamfundet Talvea anses grundande av en
utvecklingsfond vara det mest praktiska alternativet för
hanteringen av Mellersta Österbottens förbunds överskott.
Lånekapital som återbetalas av KP-Cobra Invest Oy och ett
belopp som motsvarar dividenderna överförs som startkapital till
utvecklingsfonden.

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

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

Stadgarna för fonden anges i en bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

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

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

Österbottens förbunds utvecklingsfond,
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Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
Landskapsfullmäktige 1/2018 26.4.2018/§ 8
Landskapsstyrelsen 13/2018 29.10.2018/§ 112
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 18
Landskapsstyrelsen 4/2021 19.4.2021/§ 45
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

3. berättigar ledningen för Mellersta Österbottens förbund att vid
behov göra preciseringar i verkställandet av utvecklingsfonden
och i dess stadgar.

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

Österbottens förbund,
2. landskapsfullmäktige godkänner stadgarna för Mellersta

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

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

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 10

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige
1. fattar beslut om att grunda en utvecklingsfond för Mellersta

Österbottens förbund,
2. godkänner stadgarna för Mellersta Österbottens förbunds

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

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

Fullmäktigeledamot Timo Sillanpääs förslag:
Landskapsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning, och
styrelsen ber medlemskommunerna om ett
tjänsteberedningsbaserat officiellt skriftligt ställningstagande till
hur tillgångarna från KP-Cobra Invest Oy ska användas.
Fullmäktigeledamot Marlén Timonen understödde förslaget.

Röstning verkställdes.

Röstningens resultat:
Landskapsstyrelsens förslag 19 röster
Timo Sillanpääs förslag   9 röster
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Landskapsstyrelsen 4/2018 19.3.2018/§ 24
Landskapsstyrelsen 5/2018 16.4.2018/§ 31
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Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 10

Diskussionen om frågan fortsatte och i samband med detta
framförde Timo Sillanpää ett nytt förslag.

Fullmäktigeledamot Timo Sillanpääs nya förslag:
Landskapsfullmäktige grundar inte en utvecklingsfond för
Mellersta Österbottens förbund. Marko Kulpakko understödde
förslaget.

Röstning verkställdes.

Röstningens resultat:
Landskapsstyrelsens förslag 27 röster
Timo Sillanpääs förslag 2 röster

Landskapsstyrelsens förslag ändrades inte.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. fattade beslut om att grunda en utvecklingsfond för Mellersta

Österbottens förbund,
2. godkände stadgarna för Mellersta Österbottens förbunds

utvecklingsfond,
3. beslutade att berättiga ledningen för Mellersta Österbottens

förbund att vid behov göra preciseringar i verkställandet av
utvecklingsfonden och i dess stadgar.
-----
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Landskapsstyrelsen 3/2021 22.3.2021/§ 30
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 11

11 § FULLMÄKTIGEINITIATIV

Landskapsstyrelsen 22.3.2021 § 30

Enligt 12 kap 93 § 3 mom. i Mellersta Österbottens förbunds
förvaltningsstadga ska landskapsstyrelsen varje år vid
landskapsfullmäktiges första möte presentera en förteckning över
de initiativ som tagits av fullmäktigeledamöterna och som skickats
till landskapsstyrelsen och som inte behandlats färdigt av
landskapsfullmäktige före utgången av föregående år. Samtidigt
ska det meddelas vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
initiativen. Landskapsfullmäktige kan konstatera vilka initiativ som
behandlats färdigt.

Under år 2020 har inga fullmäktigeinitiativ lämnats in till
landskapsfullmäktige.

Mer information fås av tf. förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen tillkännager för landskapsfullmäktige att inga
fullmäktigeinitiativ lämnats in till landskapsfullmäktige under år
2020.

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

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 11

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar för kännedom att inga
fullmäktigeinitiativ lämnats in under 2020.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt för kännedom att inga
fullmäktigeinitiativ lämnats in under 2020.
-----
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Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 20
Landskapsstyrelsen 12/2020 14.12.2020/§ 128
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 12

12 § 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. Enligt 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 för att fungera
som förmedlande organ.

Principerna för en god förvaltning har godtagits i förbundets
strukturfondsverksamhet och efterlevnad 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
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Landskapsfullmäktige 2/2020 26.11.2020/§ 20
Landskapsstyrelsen 12/2020 14.12.2020/§ 128
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 12

kehittäminen sekä rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -
rahoituksen hallinnoinnin parantamisen seuranta”) för kännedom.

Ledamot Marlén Timonen föreslog att ärendet återremitteras till
landskapsstyrelsens behandling. Ledamöterna Raimo Märsylä
och Hanna Cygnel understödde förslaget.

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

Landskapsstyrelsen 14.12.2020 § 128

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar utredningen om förbättring av
Mellersta Österbottens förbunds strukturfondsverksamhet för
kännedom och beslutar att överlåta utredningen för kännedom till
landskapsfullmäktige.

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

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 12

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar utredningen om förbättring av
Mellersta Österbottens förbunds strukturfondsverksamhet för
kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt utredningen om
förbättring av Mellersta Österbottens förbunds
strukturfondsverksamhet för kännedom.
-----
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Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 13
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 13

13 § SLUTRAPPORT FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS
FÖRBÄTTRINGSPLAN

Landskapsstyrelsen 15.2.2021 § 13

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.

Enligt inspektionens resultat utarbetades en separat plan för
förbättring av förvaltningen av strukturfondsuppgifter,
strukturfondsprojekt och finansiering för åren 2018–2020.

I den slutrapport som utarbetats av Mellersta Österbottens
förbund behandlas framskridandet av och resultaten för
verkställandet av den förbättringsplan som godkänts av
landskapsstyrelsen. Avsikten är att slutrapporten ska distribueras
till arbets- och näringsministeriet och finansministeriet samt
skickas för kännedom till landskapsfullmäktige.

Slutrapporten har skickats som bilaga till landskapsstyrelsens
föredragningslista.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen

1. antecknar utvecklandet av Mellersta Österbottens förbunds
strukturfondsverksamhet samt slutrapporten för
förbättringen av förvaltningen av strukturfondsuppgifter, -
projekt och -finansiering för kännedom.

2. beslutar att slutrapporten ska distribueras till arbets- och
näringsministeriet och finansministeriet (controller-funktion)
samt skickas för kännedom till landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–2 enhälligt.
-----
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Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 13
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 13

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 13

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar slutrapporten för Mellersta
Österbottens förbunds förbättringsplan för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt slutrapporten för
Mellersta Österbottens förbunds förbättringsplan för kännedom.
-----
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Landskapsstyrelsen 12/2020 14.12.2020/§ 129
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 14

14 § MELLERSTA ÖSTERBOTTEN – INTRESSEBEVAKNINGSMÅL 2021–2022,
”ETT STARKT LANDSKAP MITT I EN TILLVÄXTZON”

Landskapsstyrelsen 14.12.2020 § 129

Landskapet Mellersta Österbottens framgång baserar sig på att
trygga och vidareutveckla möjligheterna för en mångsidig tillväxt
och en konkurrenskraftig region.

Den centrala missionen och målbilden för utvecklingen av
landskapet är
”Ett starkt landskap mitt i en tillväxtzon”.

Landskapet Mellersta Österbotten är starkt beroende av hela
regionens attraktionskraft och kvarhållningskraft. Tillväxt och
livskraft i landskapet skapas av förnybar, innovativ och attraktiv
kompetens samt en konkurrenskraftig, mångsidig och
internationell närings- och företagsverksamhet med
centrumstaden Karleby, storindustrin i Karleby samt det
livskraftiga jordbruket i hela landskapet som draglok.

Landskapets tillväxt bildas genom tre nyckelfaktorer. Dessa är
kompetens, konkurrenskraft och tillgänglighet. Övergripande
funktioner är landsbygd, internationell verksamhet och
attraktionskraft som möjliggör uppnåendet av målen för alla tre
nyckelfaktorer.

Målet för intressebevakningen är att öka landskapet Mellersta
Österbottens framgång och konkurrenskraft. Mål för påverkan och
intressebevakning är bl.a. statens budget, lagstiftningen och
statsförvaltningens olika program och planer. EU-
intressebevakningen sker via och med hjälp från den
gemensamma EU-byrån för Östra och Norra Finland. Avsikten
med intressebevakningen ska framför allt vara att skaffa
finansiering för projekt som stärker kompetensen och
attraktionskraften i landskapet och som förbättrar rörligheten såväl
utåt från landskapet som inom landskapets gränser.

Uppnåendet av målen för intressebevakningen kräver ofta
mångårigt och omfattande samarbete. Påverkansarbete utförs
tillsammans med regionens kommuner, företag, utbildare och
forskningsinstitut samt statsförvaltningens representanter och
valkretsens riksdagsledamöter.
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Landskapsstyrelsen 12/2020 14.12.2020/§ 129
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 14

Målen för intressebevakningen 2020–2021 godkändes av
Mellersta Österbottens landskapsstyrelse 16.12.2019. Ett
framgångsrikt påverkansarbete har utförts på bred front och i
samarbete med olika aktörer för att uppnå målen. I den
intressebevakningsplan som godkänts för åren 2020–2021
fortsatte den starka delningen av information med sikte på ett
framgångsrikt landskap till de mest centrala beslutsfattarna och
parterna på nationell och regional nivå. I
intressebevakningsarbetet för 2020–2021 betonades tryggandet
av landskapets kohesions- och jordbruksfinansiering för den
kommande perioden 2021–2027, genomförandet av
intressebevakningsåtgärder som förbättrar kommunernas
utveckling och livskraft samt regional planering av eftervården av
coronakrisens ekonomiska konsekvenser och återuppbyggnaden.

De mål som ställts upp för landskapets intressebevakning i planen
har behandlats vid kommundirektörernas möte 3.12.2020. Planen
har skickats tidigare som bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner genomförandet av de föreslagna
intressebevakningsmålen för landskapet Mellersta Österbotten
åren 2021–2022.

Landskapsdirektörens ändrade förslag:
Landskapsstyrelsen
2. godkänner genomförandet av de föreslagna
intressebevakningsmålen för landskapet Mellersta Österbotten
åren 2021–2022.
2. beslutar att delge de föreslagna intressebevakningsmålen för
landskapet Mellersta Österbotten 2021–2022 till
landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände punkterna 1-2 i det ändrade
förslaget enhälligt.
-----

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 14

Landskapsstyrelsens förslag:
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Landskapsstyrelsen 12/2020 14.12.2020/§ 129
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 14

Landskapsfullmäktige antecknar de föreslagna
intressebevakningsmålen för landskapet Mellersta Österbotten
2021–2022 för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt de föreslagna
 intressebevakningsmålen för landskapet Mellersta Österbotten
2021–2022 för kännedom.
-----
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Landskapsstyrelsen 12/2020 14.12.2020/§ 126
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 15

15 § MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS TURISMSTRATEGI

Landskapsstyrelsen 14.12.2020 § 126

Syftet med Mellersta Österbottens turismstrategi är att precisera
och komplettera de utvecklingsmål för turism och kulturbranscher
som ställts upp i Mellersta Österbottens landskapsprogram.
Strategin stöder organiseringen och en långsiktig planering av
framtiden på turismfältet i Mellersta Österbotten. Turismstrategin
är en fortsättning på landskapets attraktionsstrategi och strävan är
att förstärka de mål för turismen som ställts upp i strategin.

Beredningen av strategin inleddes under våren 2020 genom en
träff med medlemmar i serviceutskottet vid Österbottens
handelskammare. Synpunkter på prioriteringarna i strategin
erhölls från landskapet bl.a. genom några distansmöten och
möten som ordnades ute i naturen. Utöver detta intervjuades även
andra landskapsförbund om deras erfarenheter av
turismstrategiutvecklingen. På grund av COVID-19-pandemin
förblev planerna på workshoppar och träffar ogenomförda och en
organisering av fältet förstärktes som mål för strategin.

Den huvudsakliga informationskällan blev en webbenkät som
planerades för kommuner, turistföretag (bl.a. via Mellersta
Österbottens företagare, Österbottens handelskammare och
landskapets olika regionutvecklingsorganisationer) samt den
tredje sektorn.

Utkastet till turismstrategin skickades ut för utlåtanden under
perioden 10–24.11.2020. Under utlåtanderundan inlämnades
sammanlagt 12 utlåtanden från olika organisationer. De lösningar
som framfördes för de utmaningar som framkommit under
utlåtanderundan listas i en bilaga som skickats tidigare med
föredragningslistan.

Teman som upplevts som viktiga:
- samarbete även över landskapsgränserna
- beaktande av alla parter (privata/offentliga sektorn –

medlemskommunerna och delmedlemskommunerna)
- omfattningen av hållbar utveckling
- beaktande av den kommande utvecklingen av infrastruktur

Ett åtgärdsprogram kommer att utarbetas baserat på
turismstrategin under 2021. Dessutom inleds genomförandet av
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Landskapsstyrelsen 12/2020 14.12.2020/§ 126
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 15

strategin i samarbete med aktörer inom området samt
representanter för kommuner och den tredje sektorn.

Mellersta Österbottens turismstrategi har behandlats vid Mellersta
Österbottens förbunds kommunledningsmöte 3.12.2020.

Mer information fås av planerare Johannes Aalto.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner genomförandet av turismstrategin.

Landskapsdirektörens ändrade förslag:
Landskapsstyrelsen
1. godkänner genomförandet av turismstrategin,
2. beslutar att delge turismstrategin till landskapsfullmäktige.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–2
enhälligt.
-----

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 15

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige antecknar Mellersta Österbottens förbunds
turismstrategi för kännedom.

Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade enhälligt Mellersta
Österbottens förbunds turismstrategi för kännedom.
-----
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Landskapsstyrelsen 13/2020 28.12.2020/§ 142
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 19
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 16

16 § FÖRTROENDEPERSONERNAS ARVODEN 2021-2024

Landskapsstyrelsen 28.12.2020 § 142

Enligt 133 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
beslutar landskapsfullmäktige om de mötesarvoden som utbetalas
för sammanträdena för samkommunens organ på förhand för
varje valperiod.

Med ett sammanträde avses ett sådant möte som ordnas för ett
organ i enlighet med kommunallagen eller en annan lag eller
förordning och som är lagligt sammankallat och beslutfört och för
vilket ett protokoll utarbetas.

Till den förtroendeperson som verkar som ordförande för organet
betalas medlemsarvodet med 50 procents förhöjning.

Till landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas
samma arvode för deltagande i landskapsstyrelsens möten som
till landskapsstyrelsens medlemmar.

Till landskapsstyrelsens ordförande och annan medlem betalas
samma arvode för deltagande i landskapsfullmäktiges möten som
till landskapsfullmäktiges medlemmar.

Till den styrelsemedlem som av styrelsen åläggs att fungera som
representant i ett annat organs sammanträde betalas samma
arvode som till en medlem i organet i fråga.

Om sammanträdet pågår i över tre timmar får förtroendepersonen
dessutom en ersättning på 50 % av mötesarvodesbeloppet för
varje påbörjad timme efter tre timmar men inte längre om
sammanträdet pågått i över sex timmar.

Det nuvarande arvodet till landskapsfullmäktiges och -styrelsens
medlemmar är 100 euro och mötesarvodet för medlemmar i
övriga organ inom förbundet är 70 euro.

För förtroendeuppgifter som sköts utanför sammanträdena
betalas ett årsarvode som fastställts av landskapsfullmäktige till
fullmäktiges ordförande och styrelsens ordföranden.



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
46

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 13/2020 28.12.2020/§ 142
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 19
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 16

Under fullmäktigeperioden 2017–2020 var årsarvodet till
landskapsfullmäktiges ordförande 1 500 euro, arvodet till
landskapsstyrelsens ordförande 2 500 euro och årsarvodet till
landskapsstyrelsens vice ordförande 1 000 euro.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
(för fullmäktigeperioden 2021–2024)
1. att 100 euro betalas som mötesarvode till

landskapsfullmäktiges och -styrelsens medlemmar
2. och att 70 euro betalas som mötesarvode till medlemmar i

förbundets andra organ samt
3. att årsarvodet till landskapsfullmäktiges ordförande fastställs

till 1 500 euro, årsarvodet till landskapsstyrelsens ordförande
till 2 500 euro och årsarvodet till landskapsstyrelsens vice
ordförande till 1 000 euro.

Landskapsdirektörens ändrade förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
landskapsfullmäktige godkänner
1. att 130 euro betalas som mötesarvode till

landskapsfullmäktiges och -styrelsens medlemmar,
2. att 100 euro betalas som mötesarvode till medlemmar i

förbundets andra organ,
3. att årsarvodet till landskapsfullmäktiges ordförande fastställs

till 2 000 euro, årsarvodet till landskapsstyrelsens ordförande
till 4 500 euro och årsarvodet till landskapsstyrelsens vice
ordförande till 2 000 euro samt

4. att årsarvodet till landskapsfullmäktiges vice ordföranden,
högst 3 st., fastställs till 1 000 euro/vice ordförande.

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

Landskapsstyrelsen 15.2.2021 § 19

I 135 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
konstateras följande:

”För förtroendeuppgifter som sköts utanför sammanträdena
betalas ett årsarvode som fastställts av landskapsfullmäktige till
fullmäktiges ordförande och styrelsens ordföranden.”
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Landskapsstyrelsen 13/2020 28.12.2020/§ 142
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 19
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 16

Utifrån detta ska 142 § landskapsstyrelsens beslut från
28.12.2020 korrigeras på grund av 135 § i förvaltningsnormen.

Medlem Ulla-Riitta Harju lämnade mötet under behandlingen av
ärendet och beslutsfattandet.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
landskapsfullmäktige godkänner (för fullmäktigeperioden 2021–
2024)
1. att 130 euro betalas som mötesarvode till

landskapsfullmäktiges och -styrelsens medlemmar,
2. att 100 euro betalas som mötesarvode till medlemmar i

förbundets andra organ samt
3. att årsarvodet till landskapsfullmäktiges ordförande fastställs

till 2 000 euro, årsarvodet till landskapsstyrelsens ordförande
till 4 500 euro och årsarvodet till landskapsstyrelsens vice
ordförande till 2 000 euro.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter enhälligt.
-----

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 16

Medlem Sarita Kirvesmäki lämnade mötet under behandlingen av
ärendet kl. 22.01.

Landskapsstyrelsens förslag:
För fullmäktigeperioden 2021–2024 godkänner
landskapsfullmäktige
1. att 130 euro betalas som mötesarvode till

landskapsfullmäktiges och -styrelsens medlemmar,
2. att 100 euro betalas som mötesarvode till medlemmar i

förbundets andra organ samt
3. att årsarvodet till landskapsfullmäktiges ordförande fastställs

till 2 000 euro, årsarvodet till landskapsstyrelsens ordförande
till 4 500 euro och årsarvodet till landskapsstyrelsens vice
ordförande till 2 000 euro.

Under behandlingen av ärendet föreslog fullmäktigeledamot Petri
Tofferi att punkt 4 läggs till i förslaget. Fullmäktigeledamot Riitta
Rahkola understödde förslaget. Tillägget föreslås lyda enligt
följande:
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Landskapsstyrelsen 13/2020 28.12.2020/§ 142
Landskapsstyrelsen 2/2021 15.2.2021/§ 19
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 16

4. vid ändring av förvaltningsstadgan tilläggs årsarvodet till
revisionsnämndens ordförande i bestämmelsen om
förtroendepersonernas arvoden. För fullmäktigeperioden
2021–2024 godkänner landskapsfullmäktige att årsarvodet till
revisionsnämndens ordförande är 2 000 euro.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt landskapsstyrelsens
och Petri Tofferis förslag för fullmäktigeperioden 2021–2024.
-----
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Landskapsstyrelsen 1/2021 18.1.2021/§ 8
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 17

17 § LANDSKAPSDIREKTÖRENS TJÄNSTEAVTAL

Landskapsstyrelsen 18.1.2021 § 8

Landskapsfullmäktige har vid sitt möte 26.11.2020 21 § valt Jyrki
Kaiponen till landskapsdirektör.

Enligt 42 § i kommunallagen (410/2015) ska det tecknas ett
direktörsavtal mellan samkommunen och samkommunens
direktör. Avtalet ska innehålla överenskommelser om
förutsättningarna för ledarskapet. Om avtalet innehåller
bestämmelser för avgångsersättning ska avtalet godkännas av
landskapsfullmäktige.

Avsikten med direktörsavtalet är att underlätta och stöda
ledningsarbetet och förtydliga direktörens och den politiska
ledningens arbetsfördelning. Avtalet innehåller punkter som berör
uppgifterna för samkommunens direktör, förutsättningarna för
arbetet, villkoren för tjänsteförhållandet samt avgörande av
eventuella problemsituationer.

Det bifogade avtalet grundar sig på förhandlingar som förts mellan
landskapsstyrelsens ordförande Timo Pärkkä och
landskapsdirektör Jyrki Kaiponen, och båda parterna har godkänt
avtalet 8.1.2021.

Jyrki Kaiponen meddelade att han är jävig (intressejäv) och
lämnade mötet under behandlingen och beslutsfattandet kl.
11.50.

Förslag från ordförande för landskapsstyrelsen:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
fullmäktige godkänner landskapsdirektörens tjänsteavtal.

Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutade föreslå för landskapsfullmäktige att
fullmäktige godkänner landskapsdirektörens tjänsteavtal.
-----

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 17

Behandling av ärendet:
Jyrki Kaiponen meddelade att han är jävig (intressejäv) och
lämnade mötet under behandlingen och beslutsfattandet kl.
22.05.
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Landskapsstyrelsen 1/2021 18.1.2021/§ 8
Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 17

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsfullmäktige godkänner landskapsdirektörens
tjänsteavtal.

Beslut:
Landskapsfullmäktiga godkände enhälligt landskapsdirektörens
tjänsteavtal.
-----
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Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 18

18 § FULLMÄKTIGEINITIATIV SOM INLÄMNATS UNDER MÖTET

Landskapsfullmäktige 29.4.2021 § 18

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

Ordförande konstaterade att följande fullmäktigeinitiativ lämnats in
som initiativ i enlighet med 93 § i förvaltningsstadgan:

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

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

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

I förbundets budget har fastighetsbolagets vederlag tecknats under
ansvarsområdet för intressebevakning, och vederlagen har fastställts i
förhållande till kommunernas invånarantal varje år. Kommunernas
antal har varierat vartefter att antalet intressebevakningskommuner
har ändrats och antalet har varierat under åren. Det har kommit nya
kommuner, kommuner har utträtt och kommuner har sammanslagits.

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

Investeringsreserveringens inflöde varierade från år till år.
Investeringsreserveringens inflöde ansvarsområdesvis
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Landskapsfullmäktige 1/2021 29.4.2021/§ 18

(intressebevakning och lagstadgad verksamhet) ska utredas för varje
år (1994–1999).

Utifrån utredningen kan kommunernas egentliga ägandeandel av
aktierna konstateras.

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

Karleby 29.4.2021

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

Landskapsfullmäktiges beslut:
Landskapsfullmäktige beslutade enhälligt att sända
fullmäktigeinitiativet för beredning i landskapsstyrelsen.
-----
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Besvärsförbud gäller paragraferna: § 1-4, 6-7, 9, 11-15, 18

Besvärsförbud

Omprövning får inte begäras eftersom beslutet endast berör beredning eller verkställighet
av ett ärende (136 § kommunallagen) eller tolkning eller tillämpning av ett kollektiv- och
tjänstekollektivavtal.
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Besvärsanvisningen berör paragraferna § 5, 8, 10, 16, 17

Besvärsanvisning

Besvär mot beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet kan sökas av:

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

2. samkommunens medlemskommun eller medlem i kommunen

Besvärstid

Besväret ska skickas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden
inom besvärsmyndighetens öppettider.

Vid vanlig elektronisk delgivning anses den berörda parten ha fått information om beslutet
tredje dagen efter att meddelandet skickats, om inget annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått information om beslutet sju dagar efter att protokollet
lagts fram i ett allmänt datanät.

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 är lagstridigt på annat sätt.

Den ändringssökande ska presentera grunder för besväret till besvärsmyndigheten innan
utgången av besvärstiden.

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

  Besvärsskriften ska innehålla:

1. beslut man söker ändring i;

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 föremål 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).


