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Kapitel 1 – Ledningen av samkommunen
§ 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan
Organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och

förvaltningsförfarandena i samkommunen för Österbottens välfärdsområde följer

bestämmelserna i denna förvaltningsstadga, om inte något annat bestäms i lag.

§ 2 Samkommunens ledningssystem
Ledningen av samkommunen bygger på samkommunstrategin, servicestrategin,

verksamhetsplanen, ekonomiplanen, budgeten och övriga beslut fattade av fullmäktige.

Fullmäktige svarar för samkommunens verksamhet och ekonomi, utövar samkommunens

beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Styrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen

över beslutens laglighet.

Styrelsen leder samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Styrelsen svarar för

samordningen av samkommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för samkommunens

personalpolitik och sörjer för samkommunens interna kontroll och riskhantering.

Samkommunen leds av direktören för samkommunen. Samkommunens direktör som är

underställd styrelsen leder samkommunens förvaltning, skötseln av samkommunens ekonomi

och samkommunens övriga verksamhet. Samkommunens direktör svarar för beredningen av

ärenden som ska behandlas av styrelsen.

§ 3 Fullmäktige
Fullmäktige är samkommunens högsta beslutande organ och om dess uppgifter stadgas i

kommunallagen (410/2015).

Antalet ledamöter baserar sig på kommunens invånarantal. Antalet ledamöter bestäms i

enlighet med grundavtalet.
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§ 4 Styrelsen och styrelsens sektioner
Styrelsen har 13 ledamöter. Antalet ledamöter i styrelsen fastställs i grundavtalet. Fullmäktige

väljer en ordförande och vice ordförande för styrelsen bland styrelsens ledamöter. Varje

ledamot har en personlig ersättare.

Styrelsen kan organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas storlek, utser dess

medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande för sektionerna. Till

ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än ledamöter och

ersättare i styrelsen.

§ 5 Revisionsnämnden
Revisionsnämnden har sju (7) ledamöter. Antalet ledamöter i revisionsnämnden fastställs i

grundavtalet. Fullmäktige utser en ordförande och vice ordförande för nämnden bland

ledamöterna. Ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter. Varje ledamot

har en personlig ersättare.

§ 6 Samordningsdelegationen
Samkommunen har en samordningsdelegation bestående av kommun- och stadsdirektörerna

från varje medlemskommun jämte samkommunens direktör.

Samordningsdelegationen ger riktlinjer för och deltar i beredningen av samkommunens budget

och ekonomiplan, behandlar budgeten och ekonomiplanen samt behandlar utlåtanden som

begärs separat av medlemskommunerna om särskilt stora projekt och förändringar i

samkommunens verksamhet och ekonomi.

§ 7 Övriga organ
Samkommunens övriga organ är:

• nämnden för minoritetsspråket;

• individsektionen;

• personalsektionen;

• sektionen för ägarstyrning; samt

• sektionen för intern kontroll och riskhantering.
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§ 8 Ägarstyrning som samkommunen utövar gentemot
bolag som den äger
Styrelsen ansvarar för den ägarstyrning som hänför sig till samkommunens verksamhet och

ägarstyrningssektionen som är underställd styrelsen ansvarar för verkställandet av den.

§ 9 Organ för deltagande och påverkan
Styrelsen tillsätter delegationer för kontakter till kundgrupper. Styrelsen fastställer

medlemmarnas antal samt utser medlemmarna. När styrelsen tillsätter en delegation ska

styrelsen fastställa uppgift, sammansättning, mandatperiod och eventuella arvoden för

delegationen.

§ 10 Samkommunens kommunikation
Styrelsen leder samkommunens kommunikation och information om samkommunens

verksamhet. Styrelsen godkänner allmänna anvisningar för de principer som hänför sig till

kommunikation och information.

Organen skapar inom sitt eget verksamhetsområde skapa förutsättningar för transparens i

beredningen av ärenden och beslutsfattandet.

Styrelsen, organen, samkommunens direktör och övriga ledande tjänsteinnehavare ska se till

att kommuninvånarna och de som använder tjänsterna får tillräckligt med information om

allmänt betydelsefulla ärenden som är under beredning och att de kan delta i och påverka

beredningen av dessa ärenden. I kommunikationen ska man använda ett klart och begripligt

språk, samtidigt som olika invånargruppers behov ska beaktas.
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Kapitel 2 – Språkliga rättigheter
§ 11 Invånarnas och serviceanvändarnas språkliga
rättigheter i samkommunens förvaltning
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde är tvåspråkig och i organiseringen av

samkommunens förvaltning och verksamhet samt i samkommunens kommunikation ska de

svensk- och finskspråkiga invånarnas och serviceanvändarnas språkliga rättigheter beaktas.

Den kommunala servicen ska ordnas så att invånarna och serviceanvändarna kan få betjäning

på sitt eget språk, svenska eller finska, inom samkommunens alla verksamhetsområden.

Det ska säkerställas att de anställda har tillräckliga kunskaper i svenska och finska språken. I

fråga om de språkkunskaper som krävs av tjänsteinnehavare och arbetstagare gäller vad som

särskilt har föreskrivits eller beslutats.

§ 12 De språkliga rättigheterna i samkommunens
verksamhet
De lagstadgade språkliga rättigheterna ska tryggas i tillräcklig mån i samkommunens

verksamhet.

Om en tjänst gäller enbart den ena språkgruppen, är det möjligt att erbjuda tjänsten och sköta

kundkommunikationen enbart på den ifrågavarande språkgruppens språk.

Språkkunskapskraven fastställs i en separat behörighetsstadga.

När samkommunen tillhandahåller tjänster i form av köpta tjänster, ska det i avtalet tas med

villkor som tryggar att servicebrukarnas språkliga rättigheter enligt språklagen (423/2003)

förverkligas på det sätt som de ska förverkligas i samkommunen.

Inom ramen för sitt uppgiftsområde erbjuder samkommunen service i enlighet med § 5 och §

30 i lag om främjande av integration (1386/2010).

§ 13 Uppföljning och rapportering av hur de språkliga
rättigheterna förverkligas
Styrelsen och nämnden för minoritetsspråket följer inom sina respektive verksamhetsområden

hur de språkliga rättigheterna förverkligas. Nämnden rapporterar årligen uppföljningsresultatet

till styrelsen. Styrelsen ger närmare anvisningar om rapporteringen. Styrelsen rapporterar å

sin sida till fullmäktige.
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Kapitel 3 – Samkommunens organ och
befogenhetsfördelning
§ 14 Styrelsen – uppgifter och befogenheter
Utöver det som stadgas i lagar och förordningar samt fastställs i grundavtalet har styrelsen till

uppgift att

1. svara för förverkligandet av ekonomiplanen och de målsättningar som fullmäktige

fastställt;

2. uppgöra förslag till ekonomiplan för fullmäktige;

3. uppgöra bokslut;

4. fastställa avgifter och ersättningar för samkommunens tjänster i enlighet med de

grunder som fastställts av fullmäktige;

5. besluta om de principer som gäller beviljande av servicesedel och om fastställandet

av värdet på servicesedeln;

6. fatta beslut om köp och försäljning av fast egendom inom ramen för den ekonomiplan

som godkänts av fullmäktige;

7. besluta om grundandet av bolag  eller köp och försäljning av aktier i enlighet med de

ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige;

8. svara för personalpolitiken; samt

9. svara för den interna kontrollen och riskhanteringen.

§ 15 Nämnden för minoritetsspråket – uppgifter och
befogenheter
Österbottens majoritetsspråk är svenska och minoritetsspråk är finska.

Fullmäktige tillsätter en nämnd för minoritetsspråket med uppgift att

1. i enlighet med 18 § av lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) utveckla och

samordna den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i

samkommunen och den utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som ges på

minoritetens språk; samt

2. utveckla och samordna hälsovården och socialvården för den språkliga minoriteten i

samkommunen  och den utbildning av personalen som ges på minoritetetens språk.
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§ 16 Individsektionen – uppgifter och befogenheter
Styrelsen tillsätter en individsektion med uppgift att

1. avgöra och ge utlåtanden om ärenden som gäller individen och som hör till styrelsens

verksamhetsområde, såvitt befogenheterna inte i lag, förordningar eller

förvaltningsstadgan tilldelats någon annan myndighet eller tjänsteinnehavare;

2. å styrelsens vägnar avgöra rättelseyrkanden som gjorts över en tjänsteinnehavares

beslut i ärenden som gäller individen;

3. fungera som ett förvaltningsorgan med flera medlemmar i enlighet med lagen om

smittsamma sjukdomar (1227/2016); samt

4. sköta övriga uppgifter som ålagts av styrelsen.

§ 17 Personalsektionen – uppgifter och befogenheter
Styrelsen tillsätter en personalsektion med uppgift att:

1. utveckla personaladministrationen och för sin del svara för personalpolitiken;

2. uppgöra allmänna anvisningar för hur personaladministrationen ska förverkligas;

3. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal;

4. avge allmänna anvisningar om lönesättning;

5. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner; samt

6. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.

§ 18 Ägarstyrningssektionen – uppgifter och
befogenheter
Styrelsen tillsätter en ägarstyrningssektion med uppgift att:

1. bereda en uppdatering av ägarstrategin för styrelse för att tillmötesgå de förändringar

som skett i verksamhetsmiljön;

2. årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och

intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som

behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;

3. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av samkommunen;

4. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar

som ägs av samkommunen och till motsvarande andra möten för sammanslutningar

i vilka samkommunen har ägarandelar;
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5. ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman

eller i motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor

som behandlas;

6. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för

samkommunens ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa

uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till styrelsen;

7. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se

till att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;

8. godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör

förhållandet mellan samkommunen samt dotter- eller intressebolag;

9. kontinuerligt rapportera till styrelsen om verksamheten i dotter - och

intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i

form av årsberättelser; samt

10. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.

§ 19 Sektionen för intern kontroll och riskhantering –
uppgifter och befogenheter
Styrelsen tillsätter en sektion för intern kontroll och riskhantering med uppgift att:

1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar

en laglig och resultatrik verksamhet i samkommunen;

2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-

, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;

3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i

samkommunens verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av

att en risk realiseras, sannolikheten att en risk realiseras och möjligheterna att hantera

risken bedöms; samt

4. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för styrelsen,

vilken införs i verksamhetsberättelsen.

§ 20 Vidaredelegering av ett organs beslutanderätt
Ett organ kan vidaredelegera beslutanderätt som det fått till en myndighet som lyder under

organet. Beslutanderätt som delegerats på detta sätt får inte ytterligare delegeras vidare.

Register ska föras över beslutanderätt som har delegerats.
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§ 21 Övertagningsrätt för styrelsen
Beslut om att överta ärende för behandling i styrelsen fattas av styrelsen, styrelsens

ordförande eller direktören för samkommunen.

Verkställigheten får äga rum om beslut om underställelse inte tagits inom stadgad tid (inom 14

dagar från delfåendet av beslutet) eller ett beslut om att inte överta ärendet har tagits.

§ 22 Meddelande om beslut som kan övertas
En myndighet som lyder under styrelsen och en sektion i styrelsen ska meddela styrelsen om

de beslut som den fattat och som kan övertas, utom när det gäller sådana ärenden eller

ärendegrupper där styrelsen har beslutat att inte utnyttja sin övertagningsrätt.

Meddelandet ska ges inom fyra (4) dagar från det att tjänsteinnehavarbeslutet fattades eller

protokollet justerades.
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Kapitel 4 – Personalorganisationen och
tjänsteinnehavarnas befogenheter
§ 23 Personalorganisationen
Verksamheten i samkommunen är delad i  verksamhetsområden. Samkommunen har följande

verksamhetsområden: kund- och resurscenter, hem- och boendeservice, psykosocial service,

rehabilitering, social- och hälsocentral, sjukhusservice samt samkommunsförvaltning.

Verksamhetsområdena inledas i resultatområden och resultatområdena i resultatenheter.

Styrelsen beslutar om uppgiftsfördelningen mellan verksamhetsområdena till den del den inte

regleras i förvaltningsstadgan.

§ 24 Ledningsgrupper
Samkommunen har tre (3) ledningsgrupper: en ledningsgrupp för välfärdsområdet, en

ledningsgrupp för förvaltningen och en ledningsgrupp för specialomsorger. Ledningsgruppen

för välfärdsområdet har till uppgift att behandla ärenden som berör samkommunens

verksamhet. Ledningsgruppen för förvaltningen har till uppgift att behandla ärenden som berör

samkommunens förvaltning.

Sammansättningen i samkommunens ledningsgrupper fastställs av samkommunens direktör.

Ledningsgrupperna sammanträder regelbundet på kallelse av direktören som också fungerar

som ordförande för ledningsgrupperna.

Ledningsgruppen för specialomsorger avgör ärenden som den enligt lagen angående

specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) ska avgöra och avger anvisningar om hur

specialomsorgstjänster beviljas. Samkommunens direktör tillsätter ledningsgruppen för

specialomsorger med beaktande av det som stadgas i 23 § i lagen angående specialomsorger

om utvecklingsstörda.

§ 25 Fullmäktigeordförandens uppgifter
Fullmäktiges ordförande leder på fullmäktigenivå den politiska samverkan som krävs för

fullgörandet av samkommunstrategin och för fullgörandet av styrelsens uppgifter genom att

föra nödvändiga diskussioner med de politiska grupperna samt på ett lämpligt sätt hålla kontakt

med samkommunens invånare och övriga intressegrupper.



16

§ 26 Styrelseordförandens uppgifter
Styrelsens ordförande

1. leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av samkommunstrategin

och styrelsens uppgifter genom att föra nödvändiga diskussioner med de politiska

grupperna samt på ett lämpligt sätt hålla kontakt med samkommunens invånare och

övriga intressentgrupper;

2. svarar för beredningen av det direktörsavtal som ingås med samkommunens direktör

och ser till att styrelsen och fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt kopplas till

beredningsprocessen; samt

3. svarar för att det årligen förs mål- och utvärderingsdiskussioner med samkommunens

direktör.

§ 27 Direktören för samkommunen – uppgifter och
befogenheter
Direktören för samkommunen ansvarar för samkommunens verksamhet. Direktören för

samkommunen har till uppgift att leda och utveckla samkommunens verksamhet och

strategiska planering samt svara för att verksamheten följer den ekonomiplan och strategiplan

som godkänts av fullmäktige och styrelsen.

Direktören för samkommunen har till uppgift att hålla kontakt med medlemskommunerna och

statliga myndigheter.

Direktören för samkommunen företräder styrelsen i rättsinstans och vid andra myndigheter,

såvida direktören inte beslutat något annat. Direktören för samkommunen avgör om en

brottsanmälan ska göras på samkommunens vägnar.

Direktören för samkommunen avgör hur verksamhetsområdena indelas i resultatområden.

Direktören för samkommunen avgör ärenden som hör till direktörens ansvarsområde och

sköter andra av styrelsen förordnade uppgifter.

Styrelsen fastställer lönen för direktören för samkommunen, beviljar dennas ledigheter för en

tid om högst sex (6) månader samt utser dennas ställföreträdande för samma tid.

När direktören för samkommunen är förhindrad eller jävig förordnar styrelsen en

ställföreträdare för direktören för samkommunen.
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§ 28 Ledande tjänsteinnehavare
Sektordirektörerna, resursdirektörerna samt verksamhetsområdesdirektörerna är ledande

tjänsteinnehavare. Förvaltningsdirektören, strategidirektören, kvalitetsdirektören,

ekonomidirektören, HR-direktören och kommunikationsdirektören är ledande

tjänsteinnehavare i samkommunsförvaltningen. De ledande tjänsteinnehavarna har till uppgift

att leda och utveckla det område som hör till deras ansvarsområde.

§ 29 Sektordirektörer – uppgifter och befogenheter
Samkommunen har tre (3) sektorer: barn, unga och familjer; personer i arbetsför ålder samt

äldre personer. Varje sektor har en sektordirektör som ansvarar för beredningen av de frågor

som anknyter till den egna sektorn. Tillsammans leder sektordirektörerna samkommunens

helhet från befolkningens perspektiv.

Sektordirektören har till uppgift att:

1. fastställa sektorns servicebehov och följa upp hur servicebehovet omsätts i praktiken;

2. bereda strategiska linjedragningar som hänför sig till sektorns serviceproduktion,

finansiering, kvalitet och tillsyn, samt

3. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Sektordirektörerna rapporterar till samkommunens direktör.

§ 30 Resursdirektörer – uppgifter och befogenheter
Resursdirektörerna leder i direkt linje sin personal. Resursdirektörerna är chefsöverläkaren,

chefsöverskötaren och socialdirektören. Resursdirektörerna svarar för skötseln av uppgifter

som ålagts dem enligt lag.

Chefsöverläkaren fungerar som den ledande läkare som avses i lagen om specialiserad

sjukvård. Socialdirektören fungerar som ledande tjänsteinnehavare inom socialvården enligt

det som avses i 46 a § av socialvårdslagen (1301/2014).

Resursdirektören har till uppgift att:

1. svara för den egna personalens kompetens;

2. svara för den kvalitet, kund- och patientsäkerhet, verkningsfullhet och kundorientering

som hänför sig till tjänsterna;

3. samordna forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamheten inom sitt område,

samt
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4. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Resursdirektörerna rapporterar till samkommunens direktör.

§ 31 Verksamhetsområdesdirektörer – uppgifter och
befogenheter
Verksamhetsområdesdirektörerna leder verksamhetsområdena och sammanjämkar

verksamheten mellan de olika verksamhetsområdena.

Verksamhetsområdesdirektören har till uppgift att:

1. svara för planeringen och ledningen av ekonomin, verksamheten, servicenätverket,

kvaliteten, kundorienteringen och processerna inom sitt verksamhetsområde;

2. avgöra hur det egna verksamhetsområdet indelas i resultatenheter;

3. svara för att tjänsterna finns att tillgå på likvärdiga grunder, samt

4. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Verksamhetsområdesdirektörerna utvecklar de centrala processerna inom sina

ansvarsområden i samarbete med resursdirektörerna.

Verksamhetsområdesdirektörerna rapporterar till samkommunens direktör.

§ 32 Samkommunförvaltningens ledande
tjänsteinnehavare – uppgifter och befogenheter
Samkommunförvaltningens ledande tjänsteinnehavare leder de administrativa tjänsterna i

syfte att bistå samkommunens övriga verksamhet.

Samkommunförvaltningens ledande tjänsteinnehavare har till uppgift att:

1. säkerställa tillgången till administrativa tjänster inom det egna ansvarsområdet;

2. sörja för att verksamheten svarar mot kvalitetskrav, verksamhets- och ekonomiplanen

samt organisationens strategiska linjedragningar; samt

3. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Förvaltningsdirektören, strategidirektören, kvalitetsdirektören, ekonomidirektören och HR-

direktören rapporterar till samkommunens direktör. Kommunikationsdirektören rapporterar till

strategidirektören.
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§ 33 Resultatområdesansvariga – uppgifter och
befogenheter
Resultatområdesansvariga leder resultatområdets servicehelhet i hela välfärdsområdet.

Resultatområdesansvariga ansvarar på basis av linjedragningarna i strategin samt

verksamhets- och ekonomiplanen för att servicen finns tillgänglig men även för

servicekvaliteten och verkningsfullheten i servicen samt för kundorienteringen.

Den resultatområdesansvariga ansvarar för uppgörandet och uppföljningen av

resultatområdets budget. Den resultatområdesansvariga rapporterar till

verksamhetsområdesdirektören i frågor som hänför sig till ekonomi, verksamhet, processer,

likvärdig tillgång och servicekvalitet samt till resursdirektören i frågor som hänför sig till kund-

och patientsäkerhet, verkningsfullhet och personalärenden.

Direktören för samkommunen fastställer resultatområdenas ansvarspersoner på föredragning

av resursdirektörerna efter att ha hört verksamhetsområdesdirektörerna.

§ 34 Resultatenhetsansvariga – uppgifter och
befogenheter
Respektive resultatenhetsansvarig ansvarar för enhetens verksamhet och ekonomi och för att

servicen fungerar samt för ledningen av enheten.

Den resultatenhetsansvariga rapporterar till resultatområdets ansvarsperson, dvs. till den

resultatområdesansvariga. De resultatenhetsansvariga utses av resursdirektören.

§ 35 Övriga tjänsteinnehavarnas befogenheter
Övriga tjänsteinnehavare avgör ärenden som hör till deras respektive ansvarsområde.

Utöver det som i övrigt föreskrivits om tjänsteinnehavares befogenheter gäller även det som

stadgats eller bestämts. Styrelsens befogenheter och ansvar delegeras till tjänsteinnehavare

på det sätt som föreskrivits i förvaltningsstadgan.

§ 36 Tjänsteinnehavares befogenheter inom
socialvården
Den beslutanderätt som avses i 13.2 § av barnskyddslagen (417/2007) används av den

servicechef som innehar den behörighet som avses i 10.1 § i lagen om behörighetsvillkoren



20

för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) eller av annan tjänsteinnehavare som

utsetts av denna och som innehar den behörighet som avses i lagens 3 § eller 10 § 1 mom.

eller 2 mom.

Till övriga delar beslutar styrelsen om hur beslutanderätten inom socialvården ska delegeras

till tjänsteinnehavare inom socialvården.

§ 37 Tjänsteinnehavares rätt att föra ärenden till
styrelsen för avgörande
En tjänsteinnehavare kan överföra ett till sig delegerat ärende till styrelsen för avgörande. På

styrelsens sammanträden föredras ärendena ändå av samkommunens direktör.

§ 38 Vidaredelegering av tjänsteinnehavares
beslutanderätt
Tjänsteinnehavare kan vidaredelegera beslutanderätt som åligger honom eller henne.

Beslutanderätt som delegerats på detta sätt får inte ytterligare delegeras vidare. Register ska

föras över beslutanderätt som har delegerats.

§ 39 Upphandlings och godkännandebefogenheter
Styrelsen godkänner samkommunens allmänna upphandlingsanvisningar. Med upphandling

avses köp, hyrning eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster samt

upplåtande på entreprenad.

Tjänsteinnehavarnas upphandlingsbeslut görs med stöd av samkommunens budget,

investeringsprogram, upphandlingsprogram, beslut fattat i organ eller en godkänd projektplan.

Den myndighet som ansvarar för ett projekt fattar beslut om upphandlingar inom ramen för

projektbudgeten och projektplanen.

Styrelsen fastställer årligen ansvarspersoner jämte ersättare med beslutanderätt i

upphandlingsärenden.
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Kapitel 5 – Befogenheter i personalfrågor
§ 40 Personalsektionens allmänna befogenheter i
personalfrågor
Till den del befogenheterna i personalfrågor inte regleras i lag eller i förvaltningsstadgan är det

personalsektionen som har befogenhet att besluta i personalfrågor.

§ 41 Användning av arbetsledningsmakt
Styrelsen använder arbetsgivarens arbetsledningsmakt i ärenden som hänför sig till

samkommundirektörens tjänsteförhållande, såvitt styrelsen inte beslutat något annat.

En närförman använder arbetsgivarens arbetsledningsmakt i ärenden som hänför sig till en

tjänsteinnehavare och arbetstagare, såvitt styrelsen inte beslutat något annat.

Styrelsen fastställer årligen de förmän samt deras ersättare som har beslutanderätt i

personalärenden.

§ 42 Inrättande och indragning av tjänster eller

befattningar samt ändring av yrkesbeteckningar
Fullmäktige beslutar om inrättande och indragning av tjänster.

Fullmäktige beslutar om inrättande och indragning av befattningar (vakans) i samband med

godkännandet av budgeten. Under pågående budgetår beslutar styrelsen inom ramen för

budgeten om inrättande, ombildning och indragning av enskilda befattningar.

Styrelsen beslutar om ändringar av yrkesbeteckningar vilka får kostnadseffekter. Beslut om

kostnadsneutrala ändringar av yrkesbeteckningar fattas i respektive personallinje av

samkommunens direktör och resursdirektörerna.

§ 43 Ombildning av tjänsteförhållande till
arbetsavtalsförhållande
Samkommunens direktör och resursdirektörerna beslutar inom ramen för sina respektive

personallinjer om att ett tjänsteförhållande ska ombildas till ett arbetsavtalsförhållande.
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§ 44 Behörighetskrav för personal
Fullmäktige beslutar om de behörighetskrav som ska ställas på tjänster och befattningar i en

separat behörighetsstadga.

§ 45 Språkkunskaper
Fullmäktige beslutar om de språkkunskapskrav som ska ställas på både tjänster och

befattningar i en separat behörighetsstadga som beaktar skillnader i de lokala

språkförhållandena inom samkommunen.

§ 46 Ansökning av tjänst eller befattning
Styrelsen beslutar om ledigförklarande av de tjänster till vilka den väljer tjänsteinnehavare.

Beslut om ledigförklarande av annan tjänst eller befattning fattas av samkommunens direktör

och resursdirektörerna inom ramen för sina respektive personallinjer efter hörande av

verksamhetsområdesdirektören för ifrågavarande verksamhetsområde. Beslutsförslag

framställs via linjeorganisationen.

§ 47 Personval
Direktören för samkommunen väljs av fullmäktige.

Ledande tjänsteinnehavare väljs av styrelsen.

Beslut om anställning av personal till tjänster, befattningar eller visstidsanställningar som varit

lediganslagna, görs på basen av föredragning. Den person som blir förman för ordinarie

anställda gör en föredragning på basis av vilken förmannens förman sedan fattar ett beslut. I

övriga fall tar resultatenhetens förman anställningsbeslut.

§ 48 Anställning i tjänsteförhållande eller
arbetsförhållande när den som valts säger upp sig innan
anställningsförhållandet inletts
Om den som valts till en ledigförklarad tjänst eller ett ledigförklarat tjänsteförhållande säger

upp sig innan tjänsteutövningen inletts och ingen utsetts i reserv, kan en ny tjänsteinnehavare
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väljas bland dem som sökt tjänsten eller tjänsteförhållandet och som uppger att ansökningen

fortfarande gäller.

Det som sagts ovan om anställning i tjänsteförhållande när den som valts till tjänsten sagt upp

sig innan anställningsförhållandet har inletts tillämpas även på arbetsförhållanden.

§ 49 Tillämpning av prövningsbaserade bestämmelser i
kollektivavtalen
Vid val av ny personal fastställer väljande organ eller tjänsteinnehavare lönen i enlighet med

personalsektionens direktiv. Styrelsen utövar motsvarande beslutanderätt vad gäller

samkommunens direktör.

§ 50 Överföring av tjänsteinnehavare till annat
tjänsteförhållande och ändring av tjänsteutövningsplats
Beslutet om överföring av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande fattas av

samkommunens direktör och resursdirektörerna inom ramen för sina respektive personallinjer,

eller av styrelsen i fråga om personal som styrelsen anställt. Beslut om överföringar mellan

olika personallinjer fattas av samkommunens direktör.

Beslut om överföring av ledande tjänsteinnehavare fattas av samkommunens direktör.

Det som gäller överföring av tjänsteinnehavare till annat tjänsteförhållande tillämpas även på

ändring av tjänsteutövningsplats.

§ 51 Utredning av en tjänsteinnehavares arbets- och
funktionsförmåga
Styrelsens ordförande beslutar om samkommunens direktör ska lämna en utredning om sitt

hälsotillstånd och delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet.

Respektive förman beslutar om en underställd tjänsteinnehavare ska lämna en utredning om

sitt hälsotillstånd och delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet.
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§ 52 Avstängning från tjänsteutövning
Beslut om att samkommunens direktör ska avstängas från tjänsteutövning fattas av

fullmäktige. Före fullmäktiges sammanträde kan fullmäktiges ordförande besluta om temporär

avstängning av samkommunens direktör.

Beslut om avstängning av en annan tjänsteinnehavare fattas av samkommunens direktör och

resursdirektörerna inom sina respektive personallinjer eller av styrelsen i fråga om personal

som styrelsen anställt. Före styrelsens sammanträde kan samkommunens direktör besluta om

temporär avstängning av en tjänsteinnehavare.

§ 53 Upphörande av anställning, ombildning till
deltidsanställning och permittering
Beslut om hävning av ett anställningsförhållande under prövotiden, uppsägning, hävning och

rätt att anse anställningsförhållandet hävt fattas av samkommunens direktör och

resursdirektörerna inom ramen för sina respektive personallinjer eller av styrelsen i fråga om

personal som styrelsen anställt.

En tjänsteinnehavares anmälan om att han eller hon säger upp tjänsteförhållandet och en

arbetstagares anmälan om att han eller hon säger upp arbetsavtalet ska delges den myndighet

som beslutat om anställningen.

Beslut om ombildning av ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till deltidsanställning fattas

av samkommunens direktör och resursdirektörerna inom sina respektive personallinjer.

Styrelsen beslutar om principerna för permittering av personal. Beslut om att tillsvidare eller

för viss tid permittera en tjänsteinnehavare eller arbetstagare fattas av samkommunens

direktör och resursdirektörerna inom sina respektive personallinjer eller av styrelsen i fråga om

personal som styrelsen anställt.

§ 54 Ersättning för inkomstbortfall
Beslut om sådan ersättning som betalas till en tjänsteinnehavare enligt 45 § i lagen om

kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) fattas av HR-direktören. Beslut som gäller

samkommunens direktör fattas av styrelsen.
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§ 55 Återkrav av lön
HR-direktören fattar beslut om huruvida lön eller någon annan ekonomisk förmån som härrör

från ett tjänsteförhållande och som betalats utan grund ska återkrävas.

§ 56 Bisysslor
Beslut om beviljande av bisysslotillstånd, återkallande av bisysslotillstånd och förbud mot att

ta emot och inneha bisyssla fattas av personalsektionen. Styrelsen utövar motsvarande

beslutanderätt vad det gäller samkommunens direktör.

Anmälning av bisyssla handläggs av samkommunens direktör och resursdirektörerna inom

sina respektive personallinjer.
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Kapitel 6 – Fullmäktiges verksamhet och sammanträden
§ 57 Organiseringen av fullmäktiges verksamhet
Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av styrelsens

ordförande. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten,

som för ordet tills en ordförande och vice ordförande valts för fullmäktige.

Fullmäktige har två (2) vice ordförande.

Beredningen av ärenden som gäller den interna organiseringen av fullmäktiges verksamhet

leds av fullmäktiges ordförande, om inte fullmäktige beslutar något annat.

Förvaltningsdirektören eller någon annan tjänsteinnehavare som fullmäktige förordnat

fungerar som protokollförare vid fullmäktiges sammanträde och som fullmäktiges sekreterare.

§ 58 Bildande av fullmäktigegrupp och namn på
fullmäktigegrupp
Ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt gruppens namn och ordförande anmälas

skriftligt till fullmäktiges ordförande. Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska

underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in en

anmälan enligt moment 2.

Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.

Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis

fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.

§ 59 Förändringar i fullmäktigegruppens
sammansättning
En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska skriftligt anmäla

detta till fullmäktiges ordförande. I anmälan om anslutande ska det ingå ett skriftligt

godkännande av gruppen i fråga.

Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktigegrupp ska gruppen anmäla saken skriftligt till

fullmäktiges ordförande.
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§ 60 Sittordning
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av

ordföranden.

§ 61 Ordinarie sammanträde och elektroniskt
sammanträde
Fullmäktige kan behandla ärendena vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är

närvarande på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt

ärendehanterings- eller röstningssystem användas.

Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en

elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Allmänheten ska ges möjlighet att följa

fullmäktiges elektroniska sammanträden via internet samt på en plats som anges i kallelsen

till sammanträde.

Att delta i fullmäktiges slutna elektroniska sammanträden är möjligt endast på en plats där

sekretessbelagda uppgifter och de diskussioner som förs vid sammanträdet inte kan höras

eller ses av utomstående.

Styrelsen eller en tjänsteinnehavare som den utsett svarar för att den tekniska utrustning och

de tekniska system och förbindelser som behövs för elektroniska sammanträden är

uppdaterade och datasäkrade på det sätt som lagen kräver.

§ 62 Kallelse till sammanträde
Kallelsen till sammanträde utfärdas av fullmäktiges ordförande eller, om han eller hon är

förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt

de ärenden som ska behandlas. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska.

I kallelsen ska man också ange om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den

webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå

om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde.

Kallelsen ska skickas minst sju (7) dagar före fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och

till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet samt till alla

medlemskommuner. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på

samkommunens webbplats.
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§ 63 Föredragningslista
Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och

förslag till fullmäktiges beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om

inte särskilda skäl förhindrar detta. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande

material innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i

handlingen.

Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det

är möjligt på svenska och finska.

§ 64 Elektronisk kallelse till sammanträde
Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan sändas elektroniskt.

Då ska styrelsen eller en tjänsteinnehavare som den utsett svara för att den tekniska utrustning

och de tekniska system och förbindelser som behövs är tillgängliga.

§ 65 Föredragningslistor och bilagor på samkommunens
webbplats
Föredragningslistan ska läggas ut på samkommunens webbplats. Före publiceringen ska

sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar informationsintresse

strykas i föredragningslistan. Av särskilda skäl kan ett enskilt mötesärende strykas i

föredragningslistan på ordförandens beslut innan den läggs ut på webben. Bilagor till

föredragningslistan publiceras på samkommunens webbplats enligt prövning och med

beaktande av samkommunens invånare tillgång till information.

§ 66 Fortsatt sammanträde
Om organet inte hinner behandla alla ärenden som anges i kallelsen, kan de icke behandlade

ärendena behandlas vid ett fortsatt sammanträde som inte kräver någon särskild kallelse. De

som varit frånvarande från sammanträdet ska få ett elektroniskt meddelande om tid och plats

för det fortsatta sammanträdet.
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§ 67 Inkallande av ersättare för en fullmäktigeledamot
En fullmäktigeledamot som inte kan närvara vid ett sammanträde eller som är jävig att

behandla ett ärende på föredragningslistan ska omedelbart anmäla förhinder eller jäv till

fullmäktiges ordförande eller sekreterare.

När ordföranden eller sekreteraren har fått anmälan om förhinder eller jäv av ledamoten eller

på något annat tillförlitligt sätt ska ordföranden eller sekreteraren kalla in en personlig ersättare

för ledamoten.

§ 68 Närvaro vid sammanträde
Styrelsens ordförande och samkommunens direktör deltar i fullmäktiges sammanträde. Om de

är frånvarande hindrar detta dock inte behandlingen av ärenden. Ledamöterna i styrelsen har

rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträde.

De ovan nämnda personerna har rätt att delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet, om

de inte samtidigt är fullmäktigeledamöter.

Fullmäktige beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

§ 69 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
De närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras elektroniskt eller genom namnupprop.

När ordföranden har konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar

ordföranden vilka ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som träder i

deras ställe samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

En ledamot som infinner sig vid sammanträdet efter namnuppropet ska omedelbart anmäla

sig för ordföranden. En ledamot som avlägsnar sig under sammanträdet ska anmäla för

ordföranden att han eller hon avlägsnar sig.

När en ersättare deltar i sammanträdet och ledamoten från respektive valförbund, parti eller

gemensamma lista infinner sig vid sammanträdet, ska ledamoten omedelbart ta sin plats och

ersättaren lämna sin plats.

Under pågående sammanträde eller efter en paus i sammanträdet kan ordföranden vid behov

på nytt konstatera vilka som är närvarande.
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Om ordföranden konstaterar att fullmäktige förlorat sin beslutförhet ska han eller hon avbryta

eller avsluta sammanträdet.

§ 70 Överlåtande av ordförandeskapet till en vice
ordförande
Vid behov kan ordföranden med fullmäktiges samtycke överlåta ordförandeskapet vid ett

sammanträde till en vice ordförande och under tiden ta del i sammanträdet i egenskap av

ledamot.

§ 71 Tillfällig ordförande
Om såväl ordföranden som vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende, ska

organet välja en tillfällig ordförande för sammanträdet eller behandlingen av ärendet.

§ 72 Jäv
Innan ett ärende börjar behandlas ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig, ge

en motivering till jävet och dra sig ur behandlingen av ärendet och lämna sin plats. Om ärendet

behandlas vid ett slutet sammanträde, ska den som är jävig lämna sammanträdet.

Ordföranden ska vid behov låta fullmäktige avgöra om en person som deltar i sammanträdet

är jävig. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara

av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig. När personen gett sin redogörelse

ska han eller hon lämna sin plats.

När fullmäktige avgör frågan om jäv för en person, får personen delta i behandlingen av frågan

om sitt jäv endast i ett sådant undantagsfall som avses i 29 § i förvaltningslagen (434/2003).

Beslutet om jäv ska motiveras i protokollet.

§ 73 Ordningsföljd för behandling av ärenden
Ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte fullmäktige

beslutar något annat.
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Styrelsens förslag utgör underlag för behandlingen (grundförslag). Om revisionsnämnden eller

ett tillfälligt utskott har berett förslaget är det revisionsnämndens eller det tillfälliga utskottets

förslag som utgör grundförslag.

Om styrelsen, revisionsnämnden eller det tillfälliga utskottet har ändrat sitt förslag i

föredragningslistan innan fullmäktige fattat beslut i ärendet utgör det ändrade förslaget

grundförslag. Om förslaget har dragits tillbaka innan fullmäktige fattat beslut i ärendet, ska

ärendet strykas från föredragningslistan.

§ 74 Anföranden
Efter att ett ärende har föredragits ska tillfälle ges till diskussion.

Den som vill yttra sig ska begära ordet elektroniskt/på ett tydligt sätt eller skriftligt hos

ordföranden.

Ordet ges i den ordning som ordet begärs. Ordföranden kan avvika från denna ordning och:

1. i början av behandlingen av ett ärende ge ordet till en företrädare för varje

fullmäktigegrupp i gruppernas storleksordning (gruppanförande);

2. ge ordet till styrelsens ordförande, samkommunens direktör eller till ordföranden för

revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott, när ett ärende som beretts av

ifrågavarande organ behandlas; eller

3. tillåta repliker och understödjande anföranden.

Företräde ska dock ges anföranden om arbetsordningen som gäller behandlingen av ärendet.

För att säkerställa sammanträdets förlopp har ordföranden rätt att i enskilda ärenden begränsa

längden på fullmäktigeledamöternas anföranden så att ett gruppanförande får räcka fem (5)

minuter och andra anföranden två (2) minuter.

På sammanträdesplatsen ska anförandena hållas på talarens plats eller i talarstolen.

§ 75 Bordläggning och återremiss för beredning
Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet,

återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att

behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra

sig endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns enhälligt eller genom

omröstning, avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter

behandlingen av ärendet.
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Om föredragningslistan inte har sänts i anslutning till kallelsen till sammanträde, bordläggs ett

ärende som behandlas i fullmäktige första gången till följande sammanträde, om minst en

fjärdedel av de närvarande ledamöterna begär att ärendet ska bordläggas. I övriga fall kräver

bordläggning av ett ärende majoritetsbeslut.

§ 76 Förslag och avslutande av diskussionen
Förslag ska ges skriftligt, om ordföranden kräver det.

När alla anföranden har hållits, avslutar ordföranden diskussionen. Ordföranden ger en

redogörelse om de förslag som framställts under diskussionen och huruvida de vunnit

understöd.

§ 77 Konstaterande av beslut som fattats utan
omröstning
Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden

att grundförslaget är fullmäktiges beslut.

Om ordföranden konstaterar att fullmäktige enhälligt understöder ett förslag som framställts

vid sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är fullmäktiges beslut.

§ 78 Förslag som tas upp till omröstning
Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Alternativa förslag eller

förslag som går utanför det ärende som behandlas tas dock inte upp till omröstning.

Om den som framställt ett förslag inte är på plats när omröstningen börjar, ska förslaget anses

ha förfallit och inte tas upp till omröstning.

§ 79 Omröstningssätt och omröstningsordning
Omröstningen förrättas elektroniskt/med omröstningsapparat/genom namnupprop eller på

något annat sätt som fullmäktige beslutar. Omröstningen förrättas öppet.

Om fler än två (2) förslag ska tas upp till omröstning förelägger ordföranden fullmäktige en

omröstningsordning för godkännande. Omröstningsordningen bestäms enligt följande

principer:
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1. först ställs de två (2) förslag som mest avviker från grundförslaget mot varandra. Det

förslag som vunnit ställs därefter mot det av de återstående förslagen som mest

avviker från grundförslaget. På detta sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt

motförslag mot grundförslaget. Om ett förslag som innebär att grundförslaget helt och

hållet förkastas måste tas upp till omröstning, ska detta dock sist ställas mot det

förslag som vunnit bland de övriga förslagen;

2. om ärendet gäller beviljande av ett anslag tas godkännandet eller förkastandet av

förslaget med det största beloppet först upp till omröstning och på detta sätt fortsätts

enligt storleken på beloppen i förslagen tills något förslag godkänns, och då tas

förslagen med mindre belopp inte längre upp till omröstning; samt

3. om godkännandet eller förkastandet av ett förslag inte är beroende av andra förslag,

tas godkännandet eller förkastandet av förslaget särskilt upp till omröstning.

§ 80 Konstaterande av omröstningsresultat
Ordföranden konstaterar det beslut som tillkommit genom omröstning.

Om det för ett beslut enligt lag fordras kvalificerad majoritet eller enhällighet, ska ordföranden

meddela detta innan omröstningen förrättas och beakta detta då han eller hon konstaterar

resultatet av omröstningen.

§ 81 Åtgärdsmotion (kläm)
Efter att ha fattat beslut i ett ärende som behandlas kan fullmäktige godkänna åtgärdsmotioner

som hänför sig till det ärende som behandlats. Åtgärdsmotioner riktas till styrelsen. En

åtgärdsmotion får inte strida mot fullmäktiges beslut eller ändra eller utvidga beslutet.

§ 82 Förande och justering av protokoll
På fullmäktiges protokoll tillämpas vad som bestäms om förande av protokoll i kapitel 7.

Fullmäktige väljer vid varje sammanträde två (2) ledamöter att justera

sammanträdesprotokollet till de delar som protokollet inte justeras vid sammanträdet.
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§ 83 Delgivning av beslut med kommunmedlemmar
Fullmäktiges protokoll med tillhörande besvärsanvisningar ska efter justeringen hållas

tillgängliga på samkommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i kommunallagen.
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Kapitel 7 – Sammanträdes- och förvaltningsförfarandet i
andra organ än fullmäktige
§ 84 Tillämpning av bestämmelserna
Bestämmelserna i detta kapitel ska iakttas vid samkommunens andra organs sammanträden

än fullmäktiges. Kapitlet är sekundärt i förhållande till de övriga kapitlen i förvaltningsstadgan,

om inte något annat bestäms separat.

§ 85 Sätt att fatta beslut i ett organ
Ett Organ kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande

på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt

ärendehanterings- eller röstningssystem användas.

Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en

elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde).

Organen kan också fatta beslut i ett slutet elektroniskt beslutsförfarande före sammanträdet

(elektroniskt beslutsförfarande).

§ 86 Elektroniskt sammanträde och elektroniskt
beslutsförfarande
Styrelsen eller en tjänsteinnehavare som den utsett svarar för att den tekniska utrustning och

de tekniska system och förbindelser som behövs för elektroniska sammanträden och

elektroniskt beslutsförfarande är uppdaterade och datasäkrade på det sätt som lagen kräver.

Att delta i slutna elektroniska sammanträden är möjligt endast på en plats där

sekretessbelagda uppgifter och de diskussioner som förs vid sammanträdet inte kan höras

eller ses av utomstående.

Elektroniskt förfarande kan tillämpas på alla ärenden som hör till organets behörighet.

§ 87 Tid och plats för sammanträde
Ett organ beslutar om tid och plats för sina sammanträden.

Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en

majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde
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ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet

hålls.

Ordföranden kan av grundad anledning inställa ett sammanträde.

§ 88 Kallelse till sammanträde
Kallelsen till ett organs sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är

förhindrad, av vice ordföranden. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska.

I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om

ett ärende behandlas i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken

tidpunkt ärendet ska behandlas elektroniskt.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och

förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte

särskilda skäl förhindrar detta. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande material

innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i handlingen.

Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det

är möjligt på svenska och finska.

Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt,

på det sätt som organet beslutar. Organet beslutar hur föredragningslistan ska skickas till

ersättarna.

§ 89 Elektronisk kallelse till sammanträde
Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan sändas elektroniskt.

Då ska organet eller en tjänsteinnehavare som den utsett svara för att den tekniska utrustning

och de tekniska system och förbindelser som behövs är tillgängliga.

§ 90 Föredragningslistor och bilagor på kommunens
webbplats
Föredragningslistan ska läggas ut på samkommunens webbplats. Före publiceringen ska

sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar informationsintresse

strykas i föredragningslistan. I en föredragningslista som läggs ut på webben kan man stryka
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enskilda ärenden som saknar särskilt informationsintresse eller om beredningen av ett ärende

av särskilda skäl inte publiceras före beslutsfattandet. Bilagor till föredragningslistan publiceras

på webben enligt prövning och med beaktande av kommuninvånarnas informationsintresse.

§ 91 Fortsatt sammanträde
Om organet inte hinner behandla alla ärenden som anges i kallelsen, kan de icke behandlade

ärendena behandlas vid ett fortsatt sammanträde som inte kräver någon särskild kallelse. De

som varit frånvarande från sammanträdet ska få ett elektroniskt meddelande om tid och plats

för det fortsatta sammanträdet och om det sätt på vilket beslutsfattande sker.

§ 92 Inkallande av ersättare
Om en ledamot i ett organ är förhindrad att delta i ett sammanträde ska han eller hon kalla in

en ersättare. Om en ledamot är jävig att behandla något ärende vid ett sammanträde eller på

grund av förhinder inte kan delta i behandlingen av ett ärende, kan han eller hon kalla in en

ersättare till sammanträdet för behandlingen av ärendet.

Också ordföranden, föredraganden eller organets sekreterare kan kalla in en ersättare.

§ 93 Närvaro vid sammanträde
Rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden har utöver organets ledamöter och

föredraganden även fullmäktiges ordförande och vice ordförande vid styrelsens

sammanträden enligt 18 § 2 mom. i kommunallagen samt styrelsens ordförande och

samkommunens direktör vid de övriga organens sammanträden, dock inte vid

revisionsnämndens sammanträden eller ett tillfälligt fullmäktigeutskotts sammanträde.

Organet beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Organet kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende. En sakkunnig får vara

närvarande vid sammanträdet tills diskussionen om ärendet är avslutad.

§ 94 Företrädare för styrelsen i andra organ
Styrelsen kan med beaktande av begränsningarna i moment 2 nedan förordna en ledamot att

företräda styrelsen i andra organ. Företrädaren har rätt att närvara och yttra sig vid organens
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sammanträden. Företrädaren kan också vara ersättare i styrelsen eller samkommunens

direktör.

Styrelsen kan inte förordna en företrädare i revisionsnämnden eller i ett tillfälligt

fullmäktigeutskott.

§ 95 Sammanträdets offentlighet
Bestämmelser om ett sammanträdes offentlighet finns i 101 § i kommunallagen.

Om ett organ beslutar hålla ett offentligt elektroniskt sammanträde, ska allmänheten ges

möjlighet att följa sammanträdet via internet samt på en plats som anges i kallelsen till

sammanträde.

§ 96 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
När ordföranden har öppnat sammanträdet konstaterar han eller hon vilka som är närvarande

samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Ordföranden ska i början av sammanträdet bekräfta att de som konstateras vara närvarande

står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

§ 97 Tillfällig ordförande
Om såväl ordföranden som vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende, ska

organet välja en tillfällig ordförande för sammanträdet eller behandlingen av ärendet.

§ 98 Behandling av ärenden och behandling av ärenden
som inte nämns i kallelsen till sammanträde
Ärendena behandlas i den ordning som de är upptagna på föredragningslistan, om inte organet

beslutar något annat.

Om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag kan organet

med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till

sammanträde.
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Om föredragandens förslag är att ärendet ska återremitteras för beredning, kan organet avgöra

saken genom sitt beslut endast av grundad anledning.

§ 99 Föredragning i styrelsen och andra organ
Ärendena vid ett organs sammanträde avgörs på föredragning av en tjänsteinnehavare.

På styrelsens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av samkommunens direktör

och sektordirektörerna. Samkommunens direktör avgör hur föredragningsansvaret fördelas

mellan sektordirektörerna. När samkommunens direktör är frånvarande  fungerar

förvaltningsdirektören som föredragande. Om samkommunens direktör är jävig behandlas

ärendet på grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare.

Då ligger ordförandens förslag till grund för behandlingen och då kräver förslaget inget

understöd.

I sektion, delegation och nämnd föredras ärendena av styrelsen förordnade personer. Om

oklarhet råder till vems område ett ärende hör, avgör ifrågavarande beslutande organ vem

som ska föredra ärendet.

Beslut om föredragande i andra organ fattas i respektive organ. Om ett organ har fler än en

föredragande fördelas föredragningsansvaret enligt det som bestäms i förvaltningsstadgan.

Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hans eller hennes

ställföreträdare.

Bestämmelser om föredragning i revisionsnämnden finns i kapitel 12.

§ 100 Föredragning
Föredraganden svarar för att de ärenden som han eller hon föredrar är regelrätt beredda och

föredraganden är skyldig att framställa beslutsförslag för organet.

Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen (grundförslag). Om föredraganden

under diskussionen har ändrat ett förslag som är upptaget på föredragningslistan, utgör det

ändrade förslaget grundförslag.

Om föredraganden föreslår att ett ärende ska avföras från föredragningslistan avförs ärendet,

om inte organet beslutar något annat. Organet kan med majoritetsbeslut avföra ett ärende från

föredragningslistan.
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Organet kan av speciella orsaker besluta att ärendet upptas till behandling på basen av

ordförandens redogörelse utan tjänstemannaföredragning. Då ligger ordförandens förslag till

grund för behandlingen och då kräver förslaget inget understöd.

§ 101 Jäv
Innan ett ärende börjar behandlas ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig, ge

en motivering till jävet och dra sig ur behandlingen av ärendet och lämna sammanträdet.

Ordföranden ska vid behov låta organet avgöra om en person som deltar i sammanträdet är

jävig. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara av

betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig. När personen gett sin redogörelse

ska han eller hon lämna sammanträdet.

När organet avgör frågan om jäv för en person, får personen delta i behandlingen av sitt jäv

endast i ett sådant undantagsfall som avses i 29 § i förvaltningslagen.

Beslutet om jäv ska motiveras i protokollet.

§ 102 Bordläggning och återremiss för beredning
Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet,

återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att

behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra

sig endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns enhälligt eller genom

omröstning, avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter

behandlingen av ärendet.

§ 103 Förslag och avslutande av diskussionen
Förslag ska ges skriftligt, om ordföranden kräver det.

När alla anföranden har hållits, avslutar ordföranden diskussionen. Ordföranden ger en

redogörelse om de förslag som framställts under diskussionen och huruvida de vunnit

understöd.
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§ 104 Konstaterande av beslut som fattats utan
omröstning
Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden

att grundförslaget är organets beslut.

Om ordföranden konstaterar att organet enhälligt understöder ett förslag som framställts vid

sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är organets beslut.

§ 105 Förslag som tas upp till omröstning
Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Alternativa förslag eller

förslag som går utanför det ärende som behandlas tas dock inte upp till omröstning.

Om den som framställt ett förslag inte är på plats när omröstningen börjar, ska förslaget anses

ha förfallit och inte tas upp till omröstning.

På omröstning tillämpas i övrigt det som föreskrivs i kapitel 6 om omröstningsförfarande i

fullmäktige.

§ 106 Förande och justering av protokoll
Organets ordförande svarar för protokollföringen och innehållet i protokollet. Om ordföranden

och protokollföraren har olika meningar om sammanträdets förlopp, ska protokollet upprättas

så som ordföranden anser vara riktigt. Protokollet upprättas på svenska och finska. Också

bilagor upprättas i den mån det är möjligt på svenska och finska.

Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. Det protokoll eller en del av det som

gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före

sammanträdet.

I organets protokoll ska åtminstone följande antecknas:

• Uppgifter om konstitueringen: organets namn; anteckning om de sätt på vilka besluten

fattats (ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde, beslut som har fattats i

elektroniskt beslutsförfarande specificeras); tid när sammanträdet började och

slutade samt avbrott i sammanträdet; sammanträdesplats;  de närvarande och de
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frånvarande och i vilken egenskap var och en har närvarat; samt sammanträdets

laglighet och beslutförhet.

• Uppgifter om behandlingen av ärenden: ärenderubrik; redogörelse för ärendet;

föredragandens beslutsförslag; jäv och motivering; framställda förslag och understöd;

omröstningar (omröstningssätt, omröstningsordning, omröstningsproposition och

omröstningsresultat så att varje ledamots åsikt framgår); val (valsätt och valresultat);

beslut i ärendet; samt avvikande mening.

• Övriga uppgifter: anteckningar om sekretess; ordförandens underskrift;

protokollförarens kontrasignering; anteckning om protokolljustering; samt anteckning

om att protokollet varit tillgängligt i det allmänna datanätet om protokollet har varit

offentligt tillgängligt.

Till protokollet fogas anvisningar om omprövningsbegäran, besvärsanvisning och meddelande

om besvärsförbud.

Bestämmelserna om innehållet i ett organs protokoll tillämpas i tillämpliga delar på beslut som

fattats av tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

Styrelsen ger vid behov närmare anvisningar om protokollföring.

§ 107 Delgivning av beslut åt invånare i samkommunen
Protokoll från styrelsen, organ underställda styrelsen och nämnder med tillhörande anvisningar

om omprövningsbegäran eller besvärsanvisning ska efter justeringen hållas tillgängliga på

samkommunens webbplats så som det närmare bestäms i 140 § i kommunallagen.

Protokoll från en annan myndighet delges kommunmedlemmarna på motsvarande sätt, om

myndigheten i fråga anser att det är nödvändigt.

Styrelsen ger anvisningar om hur sekretess och dataskydd ska beaktas när beslut delges i det

allmänna datanätet. En nämnd kan ge närmare anvisningar inom sitt verksamhetsområde.

Kapitel 8 – Majoritetsval och proportionella val
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Kapitel 8 – Majoritetsval och proportionellt val
§ 108 Allmänna bestämmelser om val
Ersättarna väljs vid samma val som de ordinarie ledamöterna. Om ersättarna är personliga,

ska det par som ledamotskandidaten och ersättarkandidaten utgör godkännas före valet.

Majoritetsval förrättas med slutna sedlar om en ledamot yrkar på det. Proportionella val

förrättas alltid med slutna sedlar. Då val förrättas med slutna sedlar ska den röstande vika

röstsedeln så att innehållet inte är synligt.

Röstsedeln får inte innehålla obehöriga anteckningar. Röstsedlarna ges till fullmäktiges

ordförande i den ordning som ordföranden bestämmer.

Röstsedlarna och de sedlar som använts vid lottning ska förvaras tills valbeslutet har vunnit

laga kraft. Om valet har förrättats med slutna sedlar ska dessa förvaras i ett slutet omslag.

§ 109 Majoritetsval
Vid majoritetsval kan rösten ges till en valbar kandidat eller ett valbart kandidatpar. Om det ska

väljas fler än en (1) person, har en ledamot i organet lika många röster som antalet personer

eller kandidatpar som ska väljas. Den röstande kan ge endast en (1) röst till en (1) kandidat

eller ett (1) kandidatpar men behöver inte använda alla röster.

När majoritetsval förrättas med slutna sedlar fungerar sammanträdets protokolljusterare

samtidigt som rösträknare och biträder också i övrigt vid valförrättningen, om inte fullmäktige

beslutar något annat.

§ 110 Fullmäktiges valnämnd
Fullmäktige väljer vid behov för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella

val. Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.

Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda

ledamöterna.

Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något

annat.
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§ 111 Uppgörande av kandidatlistor
En kandidatlista får innehålla namnen på högst så många kandidater eller kandidatpar som

det väljs ledamöter och ersättare.

I rubriken på kandidatlistan ska det anges vid vilket val listan kommer att användas. Minst två

(2) fullmäktigeledamöter ska underteckna kandidatlistan. Första undertecknare är listans

ombud som lämnar in listan till fullmäktiges ordförande och som har rätt att göra rättelser i

listan.

§ 112 Inlämning av kandidatlistor och namnupprop för
valförrättningen
Fullmäktige bestämmer när kandidatlistorna senast ska lämnas in till fullmäktigeordföranden

och när namnuppropet inleds för valförrättningen.

§ 113 Granskning och rättelse av kandidatlistor
När tiden för inlämningen av kandidatlistorna har löpt ut överlämnar fullmäktiges ordförande

listorna till valnämnden som granskar att de är korrekt uppgjorda. Om valnämnden upptäcker

felaktigheter i en lista ska ombudet ges tillfälle att rätta dem inom en av valnämnden utsatt tid.

Om en och samma person också efter att listan är rättad är uppställd som kandidat på flera

listor, ska valnämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista hans eller hennes namn ska

stå kvar.

§ 114 Sammanställning av kandidatlistor
När tidsfristen för att rätta kandidatlistorna har löpt ut ska valnämnden göra en

sammanställning av de godkända kandidatlistorna där ett ordningsnummer antecknas för varje

lista.

Innan namnuppropet för valförrättningen börjar ska sammanställningen av kandidatlistorna

delges ledamöterna och läsas upp för fullmäktige.



45

§ 115 Förrättande av proportionella val
På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst.

Ledamöterna ger röstsedeln till fullmäktiges ordförande i den ordning som namnuppropet

förutsätter.

§ 116 Konstaterande av valresultatet vid ett
proportionellt val
Fullmäktiges ordförande ger röstsedlarna till valnämnden som granskar att de är giltiga, räknar

rösterna och meddelar valresultatet genom att i tillämpliga delar beakta det som föreskrivs om

kommunalvalet.

Valnämnden meddelar valresultatet skriftligt till fullmäktiges ordförande som konstaterar

resultatet för fullmäktige.
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Kapitel 9 – Rätt att väcka motioner och framställa frågor
§ 117 Fullmäktigeledamöternas motioner
Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen till sammanträde har

fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som

gäller samkommunens verksamhet och förvaltning. Motionen lämnas in till ordföranden.

Motionen ska utan vidare behandling remitteras till styrelsen för beredning. Fullmäktige kan

besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.

Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad lämna en förteckning till fullmäktige över de

motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till styrelsen men som

fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Styrelsen ska

samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan

konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

§ 118 Fråga till styrelsen
Minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna kan hos styrelsen framställa en skriftlig fråga om

samkommunens verksamhet och förvaltning.

Styrelsen ska besvara frågan senast vid det första fullmäktigesammanträde som hålls efter att

sex (6) månader förflutit sedan frågan framställdes.

Om det vid behandlingen av frågan framställs ett understött förslag om att tillsätta ett tillfälligt

utskott som ska utreda det som frågan avser, ska fullmäktige fatta beslut om tillsättandet.

Andra beslut får inte fattas i ärendet.

§ 119 Initiativ från medlemskommunernas invånare
Medlemskommunernas invånare samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet

inom samkommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller samkommunens

verksamhet. De som utnyttjar tjänsterna har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller

tjänsterna. Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet

ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktinformation.

Ett initiativ behandlas av den myndighet i samkommunen som har behörighet att fatta beslut i

den fråga som initiativet gäller. Om den behöriga myndigheten är ett organ ska organet
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underrättas om initiativen och de åtgärder som vidtagits på grund av dem, på det sätt som

anges nedan.

Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad för fullmäktige lägga fram en förteckning

över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder

som har vidtagits på grund av initiativen. När det gäller initiativ som hör till något annat organs

behörighet än fullmäktiges ska organet i fråga underrättas om initiativen på det sätt som

organet bestämt. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

Initiativtagaren ska inom en (1) månad från det att initiativet anlände underrättas om hos vilken

myndighet initiativet behandlas, den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare

upplysningar om behandlingen. Om minst två (2) procent av samkommunens invånare lägger

fram ett initiativ, ska initiativet tas upp till behandling i den behöriga myndigheten inom sex (6)

månader efter att initiativet väcktes.

När initiativet är slutbehandlat, ska initiativtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett

till åtgärder.
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Kapitel 10 – Ekonomiförvaltning
§ 120 Budget och ekonomiplan
Styrelsen godkänner planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp.

I budgeten godkänner fullmäktige bindande uppgiftsspecifika mål för samkommunens

verksamhet och ekonomi samt de anslag och beräknade inkomster som målen kräver samt

mål för samkommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Anslag och beräknade inkomster

kan tas in i budgeten till brutto- eller nettobelopp.

§ 121 Verkställande av budgeten
Fullmäktige kan i anslutning till budgeten godkänna separata anvisningar för hur budgeten ska

verkställas.

§ 122 Uppföljning av verksamheten och ekonomin
Verksamhetsområdes- och resultatområdesdirektörerna ska varje månad följa upp

budgetutfallet. Ansvarspersonerna är ansvariga för uppföljningen på respektive resultatenhet.

§ 123 Budgetens bindande verkan
När fullmäktige fattar beslut om budgeten ska fullmäktige ange vilka verksamhetsmål som

godkänts som bindande mål. Fullmäktige meddelar föreskrifter om hur budgeten och

motiveringarna till den binder samkommunens myndigheter.

Styrelsen kan fatta beslut om betalningar som är obligatoriska för samkommunen och som ska

betalas i brådskande ordning, trots att det saknas tillgängliga anslag för ändamålet. Styrelsen

ska då utan dröjsmål förelägga fullmäktige ett förslag om att anslag ska beviljas eller anslaget

höjas.

§ 124 Ändringar i budgeten
Ändringar i budgeten ska föreläggas fullmäktige så att fullmäktige hinner behandla

ändringsförslagen under budgetåret. Efter utgången av budgetåret är det endast i

undantagsfall möjligt att göra ändringar i budgeten. När bokslutet är undertecknat kan förslag

om ändringar i budgeten inte längre föreläggas fullmäktige.
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När en anslagsändring föreslås ska det också klarläggas hur ändringen påverkar målen för

verksamheten och de beräknade inkomsterna. Likaså när en ändring av målen för

verksamheten eller de beräknade inkomsterna föreslås ska det klarläggas hur ändringen

påverkar anslagen.

Fullmäktige fattar beslut om ändringar i anslagen och målen för organen om det sker

organisatoriska förändringar under budgetåret.

§ 125 Överlåtelse och uthyrning av egendom
Styrelsen fattar beslut om överlåtelse och uthyrning av kommunens egendom i enlighet med

de grunder som fullmäktige godkänt. Styrelsen kan delegera beslutanderätt till en underställd

myndighet.

§ 126 Godkännande av avskrivningsplanen
Fullmäktige godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan.

Styrelsen godkänner avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper.

Styrelsen fastställer en gräns för små anskaffningar som tillämpas vid avskrivningar.

§ 127 Handhavandet av finansförvaltningen
Samkommunens finansförvaltning ska upprätthålla likviditeten, sköta betalningsrörelsen och

lånefinansieringen och placera likvida medel.

Fullmäktige fattar beslut om grunderna för skötseln av de totala tillgångarna och

placeringsverksamheten. Fullmäktige fattar också beslut om principerna för upplåning och

utlåning. I samband med att budgeten godkänns fattar fullmäktige beslut om ändringar i

utgivna lån och främmande kapital.

Styrelsen fattar beslut om upplåning och utlåning i enlighet med de principer som fullmäktige

godkänt. Styrelsen kan delegera beslutanderätt som gäller upplåning och utlåning till en

myndighet som är underställd styrelsen.

I övrigt svarar styrelsen för samkommunens finansförvaltning. Ekonomidirektören svarar för

de praktiska åtgärderna.
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§ 128 Beslut om avgifter
Fullmäktige fattar beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för

samkommunens tjänster och andra prestationer.

Styrelsen beslutar närmare om avgiftsgrunderna och beloppen. Styrelsen kan delegera

beslutanderätt som gäller avgifter till en myndighet som är underställd styrelsen.
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Kapitel 11 – Extern och intern kontroll
§ 129 Organisering av kontrollen i samkommunen
Kontrollen av samkommunens förvaltning och ekonomi ska organiseras så att den externa och

den interna kontrollen tillsammans bildar ett täckande kontrollsystem.

Den externa kontrollen ska organiseras så att den är oberoende av den operativa ledningen.

För den externa kontrollen svarar revisionsnämnden och revisorn.

Den interna kontrollen utgör en del av ledarskapet. Styrelsen svarar för ordnandet av den

interna övervakningen.

§ 130 Revisionsnämndens sammanträden
Revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisorerna samt

förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden förordnar för ändamålet har skyldighet

att närvara vid nämndens sammanträde när nämnden så beslutar.

Styrelsen kan inte förordna någon företrädare till revisionsnämndens sammanträden.

Revisionsnämnden fattar beslut utan föredragning av en tjänsteinnehavare på basis av

ordförandens redogörelse. Sammanträdesförfarandet följer i övrigt bestämmelserna i kapitel

7.

§ 131 Revisionsnämndens uppgifter och rapportering
Utöver vad som bestäms i 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden

1. följa hur revisorns revisionsplan utfaller och också i övrigt följa hur revisorn utför sina

uppgifter samt vid behov komma med förslag om hur revisionen kunde utvecklas;

2. se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska kunna utföras i

den omfattning som god offentlig revisionssed förutsätter; samt

3. komma med initiativ och förslag om hur revisionsnämndens och revisorns uppgifter

och den interna revisionen kunde samordnas på ett så ändamålsenligt sätt som

möjligt.

Resultaten av utvärderingen rapporteras i den utvärderingsberättelse som årligen ges till

fullmäktige. Innan utvärderingsberättelsen är klar kan revisionsnämnden ge fullmäktige de
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utredningar som nämnden anser att behövs. Revisionsnämnden kan under

räkenskapsperioden rapportera också andra viktiga iakttagelser till fullmäktige.

§ 132 Uppgifter som gäller redogörelser för bindningar
Revisionsnämnden övervakar att den skyldighet som avses i 84 § i kommunallagen gällande

redogörande för bindningar iakttas samt ser till att de offentliga uppgifterna i registret över

bindningar publiceras på samkommunens webbplats.

Revisionsnämnden är registeransvarig för registret över bindningar.

Revisionsnämnden ska tillkännage redogörelserna över bindningar för fullmäktige en (1) gång

per fullmäktigeperiod och vid behov oftare.

§ 133 Val av revisionssammanslutning
Revisionssammanslutningen ska väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för

högst sex (6) räkenskapsperioder.

§ 134 Uppdrag av revisionsnämnden
Revisorn kan av revisionsnämnden ta emot uppdrag som anknyter till beredningen av ärenden

som nämnden ska behandla och verkställande av nämndens beslut, om uppdraget inte står i

strid med god offentlig revisionssed.

§ 135 Revisorns rapportering
Revisorn ska utan dröjsmål meddela om iakttagna väsentliga missförhållanden i ett

revisionsprotokoll som lämnas till styrelsen. Revisionsprotokollet ska delges

revisionsnämnden.

Revisorn ska rapportera hur revisionsplanen realiserats och vilka iakttagelser som gjorts, på

det sätt som revisionsnämnden bestämt.
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§ 136 Fullmäktiges och styrelsens uppgifter i den

interna kontrollen och riskhanteringen

Fullmäktige beslutar om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i

samkommunen. Fullmäktige fattar beslut om riktlinjerna, målen och delområdena för den

interna kontrollen och riskhanteringen och hur de ska genomföras, följas upp och utvärderas.

Styrelsen svarar för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen

samt

1. godkänner anvisningar och metoder för den interna kontrollen och riskhanteringen;

2. övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt

anvisningarna och resultatrik; samt

3. lämnar i verksamhetsberättelsen uppgifter om hur den interna kontrollen och

riskhanteringen ordnats och vilka de viktigaste slutsatserna är samt ger en utredning

om övervakningen och de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna.

§ 137 Tjänsteinnehavarnas och förmännens uppgifter i

den interna kontrollen och riskhanteringen
Samkommunens direktör och övriga ledande tjänsteinnehavare svarar för att den interna

kontrollen och riskhanteringen verkställs och ger resultat inom det egna verksamhetsområdet

samt utfärdar anvisningar till de underställda verksamhetsenheterna och ger rapporter i

enlighet med styrelsens anvisningar.

De ansvariga förmännen svarar för att riskerna vid enheten identifieras och bedöms samt för

att riskhanteringsåtgärderna genomförs och fungerar. De ger också rapporter i enlighet med

styrelsens anvisningar.

§ 138 Den interna revisionens uppgifter
Den interna revisionen ska på ett objektivt och oberoende sätt utvärdera organiseringen och

resultatet av den interna kontrollen, riskhanteringen och övervakningen samt rapportera om

utvärderingen och föreslå åtgärder för att utveckla systemet. Den interna revisionen ger

rapporter till styrelsen samt samkommunens direktör.

Den interna revisionens syfte, uppgifter och ansvar ska anges i anvisningar för den interna

revisionen, vilka godkänts av styrelsen.
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Kapitel 12 – Avtalshantering samt organisering av
informations- och dokumentförvaltning
§ 139 Hantering av avtal
Styrelsen svarar för hanteringen och övervakningen av avtalen, ger närmare anvisningar om

avtalshanteringen och förordnar avtalsansvariga inom sitt verksamhetsområde.

§ 140 Styrelsens uppgifter som hänför sig till
informationshantering
Styrelsen svarar för att ansvarsfördelningen, praxis och övervakningen har fastställts för

dokumentförvaltningen i samkommunens olika verksamheter på det sätt som stadgas i lagen

om informationshantering (906/2019).

Det ansvar som anknyter till de uppgifter som hänför sig till informationshantering omfattar:

1. ansvar för sammanställning och upprätthållande av beskrivningar som avses i

offentlighetslagen, konsekvensbedömningar och beskrivningar som hänför sig till

handlingsoffentligheten;

2. ansvar för omvandling av och tillgänglighet till handlingar i elektroniskt format;

3. ansvar för informationssäkerheten, driften och interoperabiliteten hos

informationssystem samt interoperabiliteten mellan informationslager; samt

4. ansvar för ordnande av ärendehantering och informationshantering samt för

ordnande av förvaring av informationsmaterial.

§ 141 Styrelsens uppgifter som hänför sig till
ärendehantering
Ärendehantering omfattar handläggning av ärenden, dokumenthantering och arkivering.

Styrelsen svarar för att anvisningar, praxis, befogenheter och övervakningen har fastställts för

ärendehanteringen i samkommunens olika uppgifter samt

1. svarar för att informationshanteringen och behandlingen av personuppgifter följer god

sed;

2. förordnar en tjänsteinnehavare som ska leda samkommunens ärendehantering;
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3. ger närmare bestämmelser om hur ärendehanteringen ska skötas samt om de

uppgifter som hör till den tjänsteinnehavare som leder ärendehanteringen och de

personer som ansvarar för ärendehanteringen inom verksamhetsområdena;

4. beslutar om de allmänna principerna för planen för informationsstyrning (innehåll,

ansvar för utarbetandet, fastställande, övervakning och uppföljning); samt

5. utser arkivbildare och personuppgiftsansvariga för samkommunen, om det i

förvaltningsstadgan inte förordnats någon personuppgiftsansvarig.

§ 142 Uppgifter för den tjänsteinnehavare som leder
ärendehanteringen
Den tjänsteinnehavare som leder ärendehanteringen är underställd styrelsen och svarar för

uppgifterna i de handlingar som samkommunen ska förvara varaktigt samt

1. svarar för beredningen och verkställandet av styrelsens myndighetsuppgifter inom

ärendehanteringen,

2. styr och utvecklar ärendehanteringen som en del av samkommunens

informationshantering;

3. godkänner samkommunens plan för informationsstyrning;

4. svarar för centralarkivet och uppgifter i handlingar som ska förvaras varaktigt;

5. utarbetar anvisningar för samkommunens ärendehantering och övervakar att

uppgifterna sköts enligt anvisningarna; samt

6. sörjer för den utbildning och rådgivning som hänför sig till ärendehantering.

§ 143 Uppgifter som hänför sig till ett organs och ett

verksamhetsområdes ärendehantering

Ett organ och verksamhetsområde svarar för uppgifterna i de handlingar som hör till dess

verksamhetsområde i enlighet med gällande föreskrifter och anvisningar samt utser en person

som ansvarar för ärendehanteringen inom verksamhetsområdet.
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§ 144 Befogenhet att besluta om utlämnande av
handling
Begäran om upplysningar som gäller fullmäktiges handlingar avgörs av förvaltningsdirektören.

Ett organ kan i den omfattning organet bestämmer delegera rätt till en underställd

tjänsteinnehavare att som myndighet avgöra om en handling får lämnas ut. Om inget beslut

har fattats avgörs ärendet av förvaltningsdirektören.

§ 145 Avgifter för utlämnande av handlingar
För utlämnande av ett protokollsutdrag, en kopia eller någon annan utskrift tar samkommunen

ut en avgift per sida.

Om det krävs särskilda åtgärder för att få fram en uppgift, tas en fast grundavgift ut som

graderas enligt hur krävande informationssökningen är. För kopior och utskrifter debiteras då

utöver den fasta grundavgiften en avgift per sida.

§ 146 Avgivande av utlåtanden i samkommunen
Styrelsen avger utlåtanden på samkommunens vägnar när begäran om utlåtande berör hela

samkommunen, dess ekonomiska ställning och betydelsefulla lagstiftningsprojekt samt när

begäran om utlåtande i övrigt är betydelsefullt.

Samkommunens direktör och/eller förvaltningsdirektör avger utlåtanden på samkommunens

vägnar i ärenden som fullmäktige eller styrelsen tagit ställning till i form av linjedragningar samt

i ärenden som hänför sig till den dagliga verksamheten, dock inte i ärenden som hänför sig till

lagstiftningsprojekt som fastställs i moment 1.

Verksamhetsområdesdirektörerna kan ge utlåtanden på samkommunens vägnar när ärendet

hänför sig till deras verksamhetsområde.

Samkommunens direktör avger utlåtanden gällande brådskande begäranden om utlåtande

genom tjänsteinnehavarbeslut. Dylika begäranden om utlåtande tas till styrelsen i efterhand

för kännedom.
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§ 147 Mottagande av bevislig delgivning
Bevislig delgivning kan för samkommunens räkning tas emot av direktören för samkommunen,

förvaltningsdirektören eller en tjänsteinnehavare som styrelsen har gett fullmakt.

Bevislig delgivning kan för samkommunens räkning inom ett annat organs

verksamhetsområde mottas av verksamhetsområdets verksamhetsområdesdirektör.

§ 148 Prokura och undertecknande av handlingar i
samkommunen
De tjänsteinnehavare som anges i 28 § kan underteckna handlingar på samkommunens

vägnar. Handlingar som kräver två undertecknare undertecknas av samkommunens direktör

och den ledande tjänsteinnehavare som svarar för ärendet. Ansvarspersoner kan underteckna

handlingar i ärenden där de äger beslutanderätt.

Avtal och förbindelser som bygger på fullmäktiges eller styrelsens beslut undertecknas av

styrelseordföranden och kontrasigneras av samkommunens direktör eller undertecknas av

samkommunens direktör och kontrasigneras av förvaltningsdirektören om inte styrelsen

beslutat något annat.

Fullmäktiges och styrelsens beslutsexpeditioner, skrivelser och fullmakter undertecknas av

direktören för samkommunen och kontrasigneras av förvaltningsdirektören.

Ett annat organs beslutsexpeditioner, skrivelser och fullmakter undertecknas av ordföranden

och kontrasigneras av protokollföraren.

Ett organs protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller någon annan person som

organet förordnar.

Riktigheten av utdrag ur och kopior av ett organs handlingar styrks av protokollföraren eller

någon annan person som förordnats av protokollföraren.

En tjänsteinnehavare undertecknar beslut, avtal, förbindelser och övriga handlingar i de

ärenden som han eller hon fattat beslut i såvida styrelsen inte gett närmare direktiv om saken.

Handlingar som gäller beredning undertecknas av den som berett ärendet.
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BILAGA 1 Verksamheten i störningssituationer under
normala förhållanden och under undantagsförhållanden

§ 1 Tillämpning av bilaga
Denna bilaga till förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

tillämpas i störningssituationer under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden

som fastställs i beredskapslagen och i samband med förberedelserna inför dylika

undantagsförhållanden.

§ 2 Störningssituationer och undantagsförhållanden
Med en störningssituation avses enligt statsrådets principbeslut (Säkerhetsstrategi för

samhället 2.11.2017, s. 97) ett hot eller en händelse som äventyrar samhällets vitala funktioner

eller strategiska uppgifter och som kräver mer omfattande eller intensivare samarbete och

kommunikation mellan myndigheter och andra aktörer för att man ska kunna kontrollera den.

Med undantagsförhållanden avses de situationer som fastställs i 3 § av beredskapslagen

(1552/2011). Statsrådet konstaterar i samverkan med republikens president att det råder

undantagsförhållanden i landet.

§ 3 Beredskaps- och räddningsplaner
Enligt 12 § i beredskapslagen ska samkommunen genom beredskapsplaner och förberedelser

för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras

uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden.

Med hjälp av beredskapsplanering skapas ledningssystem och verksamhetsprinciper med

vilka ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och

undantagsförhållanden samt olika verksamhetsenheter i samkommunen för Österbottens

välfärdsområde kan trygga de vitala funktionerna i varierande störningssituationer under

normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Den övergripande beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för

undantagsförhållanden beskrivs i den beredskapsplan som omfattar hela samkommunen. I

samkommunen förbereder man sig för störningssituationer under normala förhållanden med

hjälp av nämnda beredskapsplan men även med hjälp av verksamhetsenhetsspecifika
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beredskapsplaner, fastighetsspecifika räddningsplaner samt organisationens

säkerhetsanvisningar.

Beredskapsplaneringen leds och övervakas av styrelsen. Samkommunens direktör samt

övriga ledande tjänsteinnehavare ansvarar i enlighet med sina uppgifter för ledningen av

beredskapsplaneringen.

De beredskapsplaner som berör samkommunen ses över och tas till det organ som har

befogenhet att besluta i ifrågavarande fråga för behandling en gång per fullmäktigeperiod och

alltid när det sker väsentliga förändringar i verksamhetsmiljön.

Enligt räddningslagen (379/2011) ska de som ansvarar för förvaltningen av Österbottens

välfärdssamkommuns lokaler och byggnader utarbeta skriftliga räddningsplaner som

inrymmer beskrivningar av de beredskapsåtgärder som samkommunen vidtar i egen regi.

Kravet på utarbetandet av beredskaps- och räddningsplaner ska inrymmas även i eventuella

avtal om underleveranser och köpta tjänster.

Beredskapsplaneringen i samkommunen samordnas av säkerhetschefen och

beredskapschefen.

§ 4 Tillämpning av förvaltningsstadgan i
störningssituationer under normala förhållanden och
under undantagsförhållanden
Den gällande förvaltningsstadgan tillämpas även i störningssituationer under normala

förhållanden och under undantagsförhållanden, om inte något annat följer av 5 § eller

beredskapslagen.

§ 5 Ibruktagande av specialbefogenheter
I störningssituationer under normala förhållanden kan direktören för samkommunen,

avvikande från den befogenhet som definierats i förvaltningsstadgan för normala förhållanden,

nyttja beslutanderätt för att trygga basservicen och normalisera störningssituationen, då det

handlar om att sammanjämka åtgärder mellan olika verksamhetsområden, allokering av

ekonomiska resurser eller personalresurser, kommunikation eller annat beslut som är

nödvändigt för att sköta störningssituationen.
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Beslut om användande av specialbefogenheterna och upphörande av användande av

specialbefogenheter fattas av styrelsen. Specialbefogenheter tas i bruk i Österbottens

välfärdssamkommun i störningssituationer under normala förhållanden och vid behov i

undantagsförhållanden som fastställts av statsrådet. När ett beslut fattats om att

specialbefogenheter ska användas ska beslutet behandlas vid ett extra fullmäktigemöte inom

en (1) månad från det att beslutet fattades.

I situationer när beslut om användande av specialbefogenheter inte kan vänta till nästa

styrelsemöte fattas beslutet om användande av specialbefogenheter av samkommunens

direktör.<0} Beslutet fattas i den ledningsgrupp som är tillsatt för störningssituationer som

uppstår under normala förhållanden och undantagsförhållanden. När ett beslut fattas om att

specialbefogenheter ska tas i bruk i brådskande ordning ska beslutet behandlas vid ett extra

styrelsemöte inom en (1) vecka från det att beslutet fattades.

Samkommunens direktör eller direktörens ställföreträdare fattar utifrån föredragning av en

medlem i ledningsgruppen eller av en sakkunnig person som deltar i ledningsgruppens

sammanträde de beslut som hör till direktörens befogenheter i störningssituationer under

normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

§ 6 Organisationen av förtroendevalda
Fullmäktige, styrelsen och dess sektioner samt samkommunens övriga organ fungerar i den

mån det är möjligt liksom under normala förhållanden, dock med iakttagande av

samkommundirektörens befogenheter som fastställs i § 5.

Statsrådet kan med stöd av beredskapslagen genom förordning bestämma om ändringar i den

verksamhet som bedrivs i fullmäktige, styrelsen och dess sektioner samt i samkommunens

övriga organ.

§ 7 Ledningsgruppen för störningssituationer under
normala förhållanden och undantagsförhållanden
I störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden leds

verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde av samkommunens direktör

samt av ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och

undantagsförhållanden. Ledningsgruppen består av samkommunens direktör som fungerar

som ordförande, samt av medlemmarna i samkommunens administrativa ledningsgrupp,
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resursdirektörerna, verksamhetsområdesdirektörerna, säkerhetschefen och

beredskapschefen. Juristen fungerar som sekreterare i ledningsgruppen.

Samkommunens direktör kompletterar ledningsgruppen med nödvändiga sakkunniga. Med

samkommundirektörens beslut kan man till stöd för ledningsgruppen tillsätta en separat

lägesbildsgrupp som leds av säkerhetschefen.

Samkommunens direktör vikarieras i störningssituationer under normala förhållanden av

samma tjänsteinnehavare som fastställs i förvaltningsstadgan som ställföreträdare under

normala förhållanden.

I störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden svarar

samkommunens direktör och ledningsgruppen för de åtgärder som måste vidtas i

störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden samt

allokerar resurser till olika verksamhetsområden på basis av det som krävs för att åtgärda

störningssituationer som råder under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Samkommunens verksamhetsenheter ska i sin verksamhet i störningssituationer under

normala förhållanden och under undantagsförhållanden ta i beaktande de myndigheter och

lagstadgade organisationer samt de befogenheter och uppgifter som de har i samband med

störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

§ 8 Övriga ledningsgrupper och arbetsgrupper som är
verksamma i störningssituationer under normala
förhållanden och under undantagsförhållanden
Övriga ledningsgrupper och arbetsgrupper som hänför sig till störningssituationer under

normala förhållanden tillsätts och utses av samkommunens direktör. Ledningsgrupperna och

arbetsgrupperna agerar i enlighet med de befogenheter som fastställts av den

tjänsteinnehavare som tillsatt dem.

Ledningsgrupperna och arbetsgrupperna ska upplysa samkommunens direktör om deras

verksamhet omedelbart när de har inlett sin verksamhet.
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§ 9 Beredskapskommitté
Den ledningsgrupp som tillsatts för störningssituationer under normala förhållanden och under

undantagsförhållanden eller ett annat organ som tillsatts av samkommunens direktör fungerar

som den beredskapskommitté som avses i beredskapslagen.

§ 10 Kommunikation
När styrelsen eller samkommunens direktör beslutat att de specialbefogenheter som ges med

stöd av denna förvaltningsstadga ska införas ska samkommunens alla meddelanden,

utlåtanden och intervjuer avges via ledningsgruppen för störningssituationer under normala

förhållanden och undantagsförhållanden, såvitt samkommunens direktör i ledningsgruppen för

störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden inte beslutar

något annat. Meddelanden och utlåtanden delges både på svenska och finska.

BILAGA 2 I förvaltningsstadgan nämnda organ
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Principer för ägarstyrning i samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde 

 
 

1. Utgångspunkter för ägarstyrning 
För att samkommunen ska förmå utveckla sitt ägande i en föränderlig verksamhetsmiljö måste 

ägarstyrningen handhas aktivt. Enligt 46 § i kommunallagen (410/2015) omfattar ägarstyrning 

de åtgärder genom vilka man som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och 

verksamheten i ett bolag eller annan sammanslutning. Dessa åtgärder kan åtminstone omfatta 

avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval, anvisningar 

till personer som företräder kommunen i olika sammanslutningar samt annat utövande av 

kommunens bestämmande inflytande. 

Syftet med ägarstyrningen i samkommunen är att regelbundet se över huruvida de strategiska 

utvecklingsmål som uppställts för affärsverksamheten uppnåtts och hur ägarvärdet har 

utvecklats samt ändamålsenligheten i ägostrukturen. Den strategiska ledarskapsmodell som 

uppgjorts för ägarstyrningen i samkommunen omfattar den samkommunsstrategi och de 

ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige. Ägarstyrningen främjas också genom 

samtliga anvisningar som hänför sig till intern kontroll och riskhantering. Samkommunen är i 

nuläget inte en koncern och har därför ingen separat koncernanvisning. 

Samkommunen strävar efter att påverka att de bolag där samkommunen är ägare ska följa de 

fastställda principerna för ägarstyrningen samt den goda förvaltnings- och ledningssed om 

vilket det stadgas i förvaltningslagen (434/2003). Direktiven fungerar som verktyg för ägaren 

när denna ska styra sitt innehav och säkerställa att sjukvårdssamkommunens innehav sköts 

produktivt och tillförlitligt. 

Samkommunens ägarstyrning av bolag och sammanslutningar omfattar dotterbolag, 

intressebolag samt minoritetsaktieinnehav. Principerna för ägarstyrning ska också följas av 

samkommunens verksamhetsenheter i lägen då man överväger att exempelvis bolagisera 

enhetens verksamhet. 
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2. Ansvar för verkställande av ägarstyrning 
Beslut om principerna för ägarstyrning samt principerna för intern kontroll och riskhantering 

fattas i fullmäktige. 

Revisionsnämndens uppgift är att bedöma huruvida de mål som fullmäktige satt upp för 

samkommunens verksamhet och ekonomi har uppnåtts och huruvida verksamheten är ordnad 

på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. 

Styrelsen ansvarar för egen del för verkställandet av ägarstyrningen samt för att ägarstrategin 

och bolagsspecifika ägarstrategier ligger i linje med de principer som fullmäktige fastställt för 

ägarstyrningen. 

Tjänsteinnehavarna deltar i ägarstyrningen i linje med det som fastställs i förvaltningsstadgan 

eller i linje med separata beslut som fattats av styrelsen. 

Ägarstyrning utövas i synnerhet vid bolagsstämmor och aktieägarmöten. Den som företräder 

samkommunen vid bolagsstämman och aktieägarmötet ska vara en förtroendevald, 

tjänsteinnehavare eller annan funktionär som har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att 

använda samkommunens tal- och rösträtt som aktieägare. Representationen vid 

bolagsstämmor för dotterbolag samordnas av ägarstyrningssektionen. Den som representerar 

samkommunen vid bolagsstämman eller den tjänsteinnehavare som ansvarar för 

ägarstyrningen ska förmedla ägarens bolagsspecifika syn, ägarstrategi och ägarmål till 

bolagets verkställande direktör och bolagets styrelse. 

 

3. Syftet med ägarstyrning 
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde är en aktiv, krävande och konsekvent ägare 

som säkerställer att dess egna innehav blir effektivt tillgodogjorda. 

Ägarstyrning utgör ett ledningsverktyg för samkommunen. Genom ägarstyrning bestämmer 

man bland annat i vilka uppgifter och funktioner samkommunen ska delta som ägare och 

placerare. Samkommunens principer för ägarstyrning utgår från samkommunens strategi. 

Principerna för ägarstyrning är till för att säkerställa systematiken och långsiktigheten i 

beslutsfattandet och därigenom att kapitalet blir effektivt använt. Ägarstyrningen inrymmer de 

verksamhetsprinciper som är till för att leda, styra och övervaka samkommunens innehav. 

Principerna för ägarstyrning konkretiseras vid övervägandet av enskilda investeringsbeslut och 

beslut som hänför sig till ägostrukturen. 

Ägande är inte samkommunens grundläggande uppgift, utan utgör ett utvecklingsinstrument 

och ett instrument som kan användas för att ordna serviceproduktion eller för att uppnå 
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ekonomisk vinst. Ägandet måste skötas aktivt samtidigt som dess ändamålsenlighet och 

organiseringssätt måste utvärderas regelbundet i samband med förändringar i 

verksamhetsmiljön. 

Ägande är till sin natur strategiskt eftersom det på lång sikt ger ett ekonomiskt och/eller 

verksamhetsmässigt utbyte. Vid strategiskt ägande måste livscykelprincipen framhävas. Syftet 

med ägarstyrning är att förbinda de samfund som ägs av samkommunen med samkommunens 

strategiska ledning. På så sätt kan man säkerställa att de mål som fastställts i fullmäktige blir 

effektivt verkställda. 

Målet med samkommunens ägarstyrning konkretiseras i följande kapitel med hjälp av 

principerna för ägarstyrning. Utgångspunkten är att målet alltid hörsammas i alla avgöranden 

som hänför sig till ägande. 

 

4. Principer för ägarstyrning 
Syftet med samkommunens ägarstyrning (föregående kapitel) konkretiseras via principerna 

för ägarstyrning. Principerna för ägarstyrning kan frångås bara av vägande skäl. 

Ägande och relationen till marknaden 

• Ägandet är inte ett självändamål, utan måste utgå från verksamhetsmässiga och 

affärsekonomiska grunder. 

o Ägandet ska utvärderas utgående från nuläget och den framtida 

verksamhetsmiljön. I och med det så måste man utvärdera huruvida de faktorer 

som låg till grund för ägandet fortfarande gäller eller om man ska avstå från 

ägandet. 

o Den utvärdering som hänför sig till ägandet fastställs i de bolagsspecifika 

ägarstrategierna. 

• Samkommunens helhetsfördel tas i beaktande i beslut som hänför sig till ägande. 

o Samkommunen och dess innehav ska utvärderas som en helhet, där beslut som 

hänför sig till ägande av ett enskilt bolag, avstående från ägande eller bolagisering 

av samkommunens enhet inte får leda till ett negativt slutresultat för 

samkommunens ekonomi och verksamhet. 

• Verksamhet i bolagsform tillgodogörs när det är ändamålsenligt och ekonomiskt att 

tillhandahålla verksamhet och tjänster via ett separat aktiebolag. 

o Det är inte ett självändamål att ordna verksamheten via bolag, utan bara en 

möjlighet att ordna verksamheten. 
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• Samkommunen utvidgar i regel inte sin verksamhet i bolagsform till 

verksamhetsområden där marknaden fungerar. 

o Nya bolag kan grundas även på den öppna marknaden om det anses vara ett 

ändamålsenligt sätt för samkommunen att utveckla sin verksamhet eller avstå från 

den i ett senare skede. Samkommunen blir ändå inte kvar som permanent ägare i 

ett bolag som bedriver verksamhet på marknaden. 

o De stödtjänster som samkommunen behöver kan med beaktande av de 

begränsningar som ställs i upphandlingslagstiftningen arrangeras med hjälp av s.k. 

in house bolag. 

• Företagsverksamhet ska idkas som en del av samkommunens totala verksamhet i syfte 

att trygga jämlika konkurrensförutsättningar, det vill säga konkurrensneutralitet, för 

offentlig och privat näringsverksamhet. 

o Vid idkande av företagsverksamhet samt vid prissättning av tjänster och varor ska 

man iaktta de begränsningar som fastställs i kommunallagen, konkurrenslagen och 

i Europeiska unionens konkurrensregler. 

• Avtal mellan samkommunen och bolag samt övriga rättshandlingar ingås på 

marknadsbaserade villkor. 

 I avtal som ingås mellan samkommunen och bolag ges ingen plats för stöd, utan 

de ingås på marknadsbaserade villkor, bl.a. genom att prissätta tjänster så att de 

inte inrymmer några förbjudna stöd. På motsvarande sätt fastställs ersättningar 

o.d. som ska erläggas samkommunen på marknadsbaserade grunder. 

 

Samkommunen är en aktiv, tydlig och konsekvent ägare 

• Samkommunen följer med hur verksamheten i de bolag där det är ägare utvecklas och 

hur de ställer sig i förhållande till samkommunen samt vidtar aktiva ägarpolitiska 

åtgärder. 

o Uppföljningen av bolagens verksamhet är en fortlöpande process, och 

ägarpolitiska avgöranden (t.ex. investeringar, verksamhetsarrangemang, 

avstående från verksamhet) görs med framförhållning och i rätt tid för att trygga 

samkommunens fördel, inte på basis av utomstående orsaker. 

• Liknande verksamhet utövas inte i flera olika bolag. 

o Utan någon verksamhetsmässigt eller ekonomiskt motiverad grund gagnar det inte 

samkommunen att äga flera bolag som utövar liknande verksamhet. 

Samkommunens verksamhet kan utvecklas genom fusioner, samtidigt som 

samkommunen kan avstå från ägande. 
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• Inga ömsesidiga ägoförhållanden skapas mellan egna bolag. 

o För att ägostrukturen ska vara transparent och ägarstyrningen ska vara enhetlig är 

det inte motiverat att skapa strukturer mellan bolag där flera olika bolag 

tillsammans äger ett tredje bolag eller delar av det. Det är heller inte 

ändamålsenligt för samkommunen att direkt äga ett bolag eller indirekt äga ett 

bolag via ett annat bolag som det äger. 

• Samkommunen bär ett finansieringsansvar i förhållande till sitt ägande. 

o Samkommunen begränsar sitt ekonomiska ansvar till sin ägoandel, och finansierar 

inte verksamhet i stället för de övriga ägarna. 

• Samkommunen medverkar i bildandet eller administreringen av stiftelser bara i 

specialfall. 

o Samkommunen bildar i regel inte stiftelser. Samkommunen deltar i 

administreringen av stiftelser enbart då stiftelsen är av ekonomisk betydelse och 

har en för samkommunen eller klienter viktig verksamhetsmässig uppgift att sköta. 

• Samkommunen är berett att avstå från ägande av bolag. 

o Bolagets verksamhet hänför sig inte till samkommunens grundläggande uppgift. 

o Bolaget utövar verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden och det är möjligt 

att göra en god vinst. 

 

Samkommunen är en krävande och ansvarsfull ägare 

• Ekonomiskt och verksamhetsmässigt klara och mätbara mål uppställs för bolag eller 

bolag som ska grundas. 

o De ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som uppställs av ägaren slår fast 

vad ägaren förväntar sig av det bolag som den äger. 

• Samkommunen placerar nytt kapital i bolag bara för att utveckla eller utvidga 

affärsverksamheten. 

o Samkommunen kapitaliserar inte affärsverksamhet som på lång sikt är olönsam, 

samtidigt som kapitaliseringen alltid förutsätter grundliga utredningar och 

beräkningar. 

• I samkommunens bolag jämförs resultatet och lönsamheten med andra motsvarande 

bolag som utövar verksamhet inom ifrågavarande verksamhetsområde. 

o Samkommunen förutsätter att de bolag som det äger fungerar effektivt, samtidigt 

som de jämförs med företag inom samma verksamhetsområde. 

• Samkommunen är en ansvarsfull och etisk ägare. 

o Via sina bolag förbinder sig samkommunen som ägare till att utöva en 

affärsverksamhet som är ansvarsfull och stöder en hållbar utveckling. 

o Personalförmåner, incitament och arvoden ska vara skäliga och sedvanliga. 
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5. Ägarstyrning i en föränderlig verksamhetsmiljö 
Syftet med samkommunens principer för ägarstyrning är att förtydliga de frågor som hänför sig 

till ägande. Via de principer som fastställts för ägarstyrningen kan man göra konsekventa, 

bolagsspecifika avgöranden och linjedragningar. Avsikten med principerna för ägarstyrningen 

är att bidra till att förverkliga det mål som uppställts för ägarstyrningen i samkommunen. 

Det har blivit allt nödvändigare att förbereda sig på förändringar i verksamhetsmiljön med 

framförhållning. Samkommunens verksamhetsmiljö påverkas bl.a. av lagstiftningen i den 

Europeiska unionen och i Finland, nationalekonomin och den kommunala ekonomin, 

hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna samt kommun- och servicestrukturreformen. 

Lagstiftningsarbete görs i allt högre utsträckning på EU-nivå. EU-domstolens 

förhandsavgöranden och övriga avgöranden kan snabbt leda till förändringar i lagstiftningen. 

Bestämmelserna i kommunallagens 15 kapitel styr och avgränsar sjukvårdssamkommunens 

verksamhet på marknaden, eftersom man med bestämmelserna i lagen har utarbetat och 

utvidgat de bestämmelser som hänför sig till ägarstyrningen. Samkommunen betraktas mera 

som en ekonomisk helhet, där utgångspunkten är att man i den verksamhet som idkas av 

samfund som ägs av samkommunen ska beakta samkommunens fördel som helhet. Även de 

bestämmelser som finns i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 

angående anknutna enheter är viktiga när man planerar och verkställer verksamhet i bolag. 

Likaså orsakar offentligheten i samkommunens verksamhet och den allt snabbare 

informationsförmedlingen samt kravet på transparens en tilläggspress på offentligt ägande. 

Förändringar i verksamhetsmiljön sker allt snabbare, varför även samkommunen måste 

förbereda sig på de utmaningar som hänför sig till den föränderliga verksamhetsmiljön och 

ändra sina verksamhetsrutiner i takt med kraven. 

  

Bilaga 1 Signifikantaste innehaven i samkommunen för Österbottens välfärdsområde – 

x.x.2021 

Dottersamfund (innehav över 50 %): 

• Fastighetsbolaget Eila   100 % 

 

Intressesammanslutningar (innehav 10–50 %): 

• Mico Botnia Ab   18,80 % 

• Seinäjoen keskuspesula Oy  43,00 % 
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• Finlands närlaboratorium Ab  33,33 % 

• Teese Botnia Oy Ab   29,00 % 

 

Små aktieinnehav (innehav under 10 %): 

• 2M-IT    4,76 % 

• Alerte Ab Oy    5,00 % 

• Coxa Ab    2,97 % 

• Fimlab Laboratoriot Oy   7,55 % 

• Bottenhavets hälsa Ab   7,50 % 

• TT Botnia Ab    7,86 % 

• Una Ab    8,33 % 

• Virtualbiblioteket Ab   6,25 % 

 

Övrigt innehav: 

• Kuntien Tiera Oyj   1 aktie 

• Sarastia Oy (tidigare Kunnan Taitoa Oy) 1 aktie 

• Viria Ab    12400 aktier 
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Bilaga 2 Ägarstyrningsstrukturen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde.  
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Bilaga 3 Ägarstyrningsprocessen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

 

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH BEDÖMNING

- Fastställande av mätare och systematisk uppföljning av förverkligandet av strategin

- Uppföljning av hur ägarvärdet utvecklas 

- Resultat och prognoser analyseras i förhållande till målen -> avgöranden och framtida framförhållning

FÖRANKRING AV ÄGARSTRATEGIN
- Ägarstrategin används för att härleda bolagets verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som sedan förmedlas till samfundets 
ledning och styrelse

- Ägarstyrningen används för att förverkliga strategienliga åtgärder (t.ex. ägo-och strukturarrangemang)

ÄGARSTRATEGI

- Innehav i bolag klassificeras olika enligt deras strategiska användningsändamål och enligt ägarnas utvecklingsmål

- Fastställande av strategi och utvecklingsmål för bolagsägande (dokumentet godkänns av styrelsen)

NULÄGESANALYS

- Identifiering av ägandet i nuläget och utvecklingsalternativ

- Bolagsspecifik totalgranskning: dotter- och intressebolag, små aktieinnehav och övriga enheter med affärsverksamhetspotential
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Direktiv för ägarstyrning i samkommunen för
Österbottens välfärdsområde

1. Ägarstyrningen i samkommunen – bakgrund och syfte
Samkommunens ägarpolitiska principer som godkänts i fullmäktige utgår från samkommunens

strategi och de utvecklingsmål som fastställts i den. Genom direktivet om ägarstyrningen

skapar samkommunen målrelaterade ramar för ägarstyrningen för de sammanslutningar där

samkommunen har ägarandelar. Direktivet för ägarstyrningen iakttas i tillämpliga delar också

förutom i dotterbolag även i ägarstyrningen av intressesammanslutningar. Syftet med direktivet

är att förenhetliga styrningen av samkommunens verksamhet i nämnda sammanslutningar,

öka transparensen i verksamheten, förbättra kvaliteten på den information samkommunen får

från sammanslutningarna och effektivera informationsförmedlingen.

Målet med samkommunens ägarstyrning är att trygga en långsiktig verksamhet i

samkommunen och säkerställa att de beslut som gäller användningen av samkommunens

kapital och anskaffning och skötsel av samkommunens egendom fattas systematiskt och på

lång sikt samt att kapitalet används effektivt. Ägarpolitiken styr också de beslut som fattas om

anskaffning, skötsel och överlåtelse av anläggningstillgångar och långfristiga

kapitalplaceringar i samkommunen samt de linjedragningar som görs om utlokalisering av

verksamhet till sammanslutningar.

Direktivet för ägarstyrningen gäller samkommunen och dess dottersammanslutningar samt

deras dottersammanslutningar. Samkommunens representanter i samkommunens

intressesammanslutningar bör sträva efter att principerna i detta direktiv i tillämpliga delar följs

också i dem. Direktivet för ägarstyrningen behandlas och godkänns vid bolagsstämman och i

styrelsen för de dottersammanslutningar där samkommunen har bestämmande inflytande.

Samkommunens dottersammanslutningar och intressesammanslutningar fastställs varje år i

bilagorna till bokslutets balansräkning.

Ägarstyrningen får inte skötas så att beslut eller åtgärder av sammanslutningen är ägnade att

ge en enskild ägare i sammanslutningen eller någon annan en obefogad fördel på bekostnad

av sammanslutningen eller andra ägare (likställighetsprincipen). Om enskilda anvisningar som

baserar sig på direktivet står i konflikt med lagstiftning som gäller sammanslutningen, t.ex.

bokföringslagen eller annan lagstiftning, iakttas gällande lagstiftning.

Verkställandet av målet för ägarstyrningen är en fortlöpande process där det praktiska

verkställandet konkretiseras genom enskilda beslut. Samkommunen måste vara en aktiv
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ägare och vidta nödvändiga ägarpolitiska åtgärder i samband med förändringar i

verksamhetsmiljön.

2. Centrala begrepp
God förvaltningssed och ledning

Med god förvaltningssed och ledning avses ett bolags förvaltnings- och styrsystem som

definierar företagsledningens roller, skyldigheter och relationer till aktieägarna. Med en god

förvaltningssed och ledning främjar man att verksamheten är verkningsfull.

Samkommun

En samkommun är en från medlemskommunerna självständig offentligrättslig juridisk person

som bildas genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner och som

har ett verksamhetsområde som framgår av grundavtalet.

Ägarstyrning

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka samkommunen som ägare eller medlem aktivt

medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning.

Åtgärderna kan gälla till exempel avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen,

andra avtal, personval, anvisningar till personer som företräder samkommunen i olika

sammanslutningar eller annat utövande av samkommunens bestämmande inflytande. En aktiv

ägarstyrning består av ett ömsesidigt medinflytande. Medinflytandet kan utövas även på

informellt sätt i synnerhet i bolag som helt ägs av samkommunen.

Principer för ägarstyrning

Beslut om de principer som hänför sig till ägarstyrningen fattas av fullmäktige. Principerna för

ägarstyrningen är till sin natur beständiga verksamhetsprinciper som används för att fastställa

hur bolag som ägs av samkommunen leds, styrs och övervakas. De av fullmäktige utstakade

principerna styr hur ägarstyrningen omsätts i praktiken och det beslutsfattande som hänför sig

till den.

Ägarpolitik

Ägarpolitiken utgör en del av samkommunens strategi som godkänns av fullmäktige. I

ägarpolitiken fastställer man i hurdan verksamhet det är motiverat för samkommunen att vara

ägare och placerare. I ägarpolitiken fastställs de kriterier med vilka man utvärderar den

verkningsfullhet och kostnadseffektivitet som hänför sig till ägandet. I ägarpolitiken linjeras

innehållet i ägarstyrningen, vilket konkretiseras i form av mål som uppställts för de

sammanslutningar som samkommunen äger. Samkommunens ägarpolitik består av
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ägarpolitiska linjedragningar, direktiv för ägarstyrning samt anvisningar för intern kontroll och

riskhantering.

Intressesammanslutning

Med intressesammanslutning avses en sammanslutning där samkommunen ensam eller

tillsammans med en eller flera  av sina dottersammanslutningar eller där samkommunens

dottersammanslutning ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar innehar

minst 10 procent och högst 50 procent av det röstetal som sammanslutningens samtliga aktier

eller andelar medför eller annat betydande inflytande.

Intern kontroll och riskhantering

Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom vilka

man strävar till att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Den interna revisionens

uppgift är att utvärdera och bekräfta ändamålsenligheten hos den interna kontrollen. Med

riskhantering avses ett systematiskt och föregripande sätt att identifiera, analysera och hantera

verksamhetsrelaterade hot och möjligheter.

Dottersammanslutning

Med en dottersammanslutning avses en sammanslutning där samkommunen ensam eller

tillsammans med en eller flera  av sina dottersammanslutningar eller där samkommunens

dottersammanslutning ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar innehar

minst 50 procent av det röstetal som sammanslutningens samtliga aktier eller andelar medför

eller annat inflytande.

3. Samkommunens ägarstrategi
Samkommunens ägarstyrning bygger på utöver principerna för ägarstyrningen även på

ägarstrategin. Det ligger på styrelsen att upprätthålla och uppdatera ägarstrategin. Med hjälp

av ägarstrategin får samkommunen en klar bild av i vilka verksamheter det är motiverat för

samkommunen att delta som ägare eller placerare, vad som förväntas av ägandet, i vilken

riktning ägandet ska utvecklas och med vilka kriterier man ska bedöma verkningsfullheten av

ägandet. Inom ramen för den strategiska ledningen av samkommunens ägande fastställer man

även utvecklingsmål med vilka verksamheten kan styras i önskad riktning.
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Via ägarstyrningen och ägarstrategin får samkommunen i egenskap av ägare:

• en helhetsuppfattning om vad som ägs och vad som förväntas av ägandet;

• ett ställningstagande till ägandet (t.ex. ska man bevara och utveckla innehavet/utvidga

ägarunderlaget, avstå från innehavet);

• en syn på utvecklingsvisionen för ägandet; samt

• en syn på de långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som ska uppställas

för bolaget (t.ex. dividendmål, samt hur ett betydande projekt ska planeras/genomföras).

I strategiarbetet klassificeras ägandet av bolag olika enligt deras strategiska

användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Utgående från klassificeringen av ägandet

kan samkommunen bättre fokusera sig på utvecklandet av verksamhet som stöder det

strategiska ägandet och därigenom också maximera ägarvärdet. I samband med uppgörandet

av strategin måste man också ta ställning till vilka bolagsinnehav man ska avstå från eftersom

de längre inte klassificeras höra till samkommunens strategiska innehav.

Syftet med ägarstyrningen är att bidra till att bolag och sammanslutningar förverkligar de

ägarstrategiska utvecklingsmål och åtgärder som uppställts för respektive bolag. Det

huvudsakliga syftet med ägarstyrning är att se till att ägarvärdet i de bolag som samkommunen

äger ökar på lång sikt. I samkommunens verksamhetsmodell för ägarstyrningen framhävs en

djup förtrogenhet med de bolag och sammanslutningar som ägs, bland annat med deras

affärsverksamhet, strategi, verksamhetsmiljö, ansvarsfullhet och värdebildning.

Ägarstyrningen i bolagen är en fortlöpande och dynamisk process, där de ägarstrategiska

avgörandena måste göras utgående från en djup analys och med framtida framförhållning.

Konsekvenserna av förändringarna i den totala verksamhetsmiljö som inrymmer de bolag som

ägs av samkommunen ska bedömas inom ramen av styrelsens ägarstrategiska arbete en

gång per mandatperiod.

4. Styrelsens uppgifter och ansvar som hänför sig till
ägarstyrning
Enligt 39 § i kommunallagen (410/20015) ska styrelsen svara för ägarstyrningen. Således hör

det till styrelsen att verkställa de principer som godkänts av fullmäktige. Därutöver har styrelsen

i uppgift att fastställa i hurdana uppgifter och projekt samkommunen ska medverka såväl som

ägare som placerare, varför samkommunen agerar som ägare och hurdana mål som uppställs

för exempelvis avkastning och utvecklingsåtgärder.



7

Därutöver svarar styrelsen för ordnandet av tillsynen av dottersammanslutningar,

fastställandet av samkommunens strategiska dotter- och intressesammanslutningar samt för

att fullmäktige i samband med samkommunens bokslut får en redogörelse för

dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi.

Styrelsens ansvar för tillsynen omfattar även uppföljning och bedömning av de mål som

fullmäktige fastställt för verksamheten och ekonomin i de ägda bolagen, övervakning av att de

principer som fastställts för ägarstyrningen hörsammas samt bedömning av

ändamålsenligheten hos riskhanteringssystemen.

Styrelsen ska för egen del se till att man ställer tillräckligt fordrande mål för innehav och att de

blir verkställda. Målen för dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi fastställs

utgående från samkommunens strategi.

Styrelsen svarar också för den strategiska utvecklingen av ägarstrukturen. Styrelsen har

dessutom till uppgift att genomföra ägararrangemang som den anser vara nödvändiga för att

utveckla ägarhelheten och förverkliga samkommunens ägarstrategi.

För skötseln av ägarstyrningen har styrelsen överfört sin kompetens till en sig underställd

separat ägarstyrningssektion.

5. Ägarstyrningssektionens uppgifter och ansvar som
hänför sig till ägarstyrningen
Den styrelsen underställda ägarstyrningssektionen består av det antal ledamöter som

styrelsen fastställt. En av dessa styrelsemedlemmar utses till ordförande. Sektionen består av

förutom sakkunniga även av samkommunens direktör, förvaltningsdirektören och

ekonomidirektören. De sakkunniga i sektionen har tal- och närvarorätt, men inte rösträtt. I sitt

arbete följer sektionen samkommunens förvaltningsstadga.

Ägarstyrningssektionen har till uppgift att:

• bereda en uppdatering av ägarstrategin för styrelsen för att tillmötesgå de förändringar

som skett i verksamhetsmiljön;

• årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och

intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som

behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;

• utse företrädare till styrelser i bolag som ägs av samkommunen;
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• utse företrädare till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammalanslutningar som ägs

av samkommunen och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka

samkommunen har ägarandelar;

• ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman eller i

motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor som

behandlas;

• följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för

samkommunens ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade

brister till bolagets ledning och vid behov rapportera till samkommunens styrelse;

• organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och

övervaka att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;

• godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som hänför

sig till förhållandet mellan samkommunen samt dotter- eller intressebolag;

• kontinuerligt rapportera till styrelsen om verksamheten i dotter - och

intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form

av årsberättelser; samt

• sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.

När sektionen utser representanter till dotter- och intressesammanslutningar ska sektionen

beakta att följande kompetenskriterier blir bemötta när bolagsstyrelsemedlemmarnas

ömsesidiga kompetens förs samman:

• allmän ekonomi-, affärsverksamhets- och ledarskapskompetens;

• tillräcklig sakkunnighet inom ifrågavarande verksamhetsområde;

• förmåga att bedöma ledningens verksamhet samt hur strategiska, verksamhetsmässiga

och ekonomiska mål samt ägarstyrningen omsätts i praktiken; samt

• medlemmarnas möjlighet att använda tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften.

Dessutom ska man vid utnämnandet av representanter också beakta de rättigheter och

skyldigheter som representanterna för samkommunen har.

De representanter som utsetts av samkommunen ska i sitt agerande i de förvaltningsorgan

som hör till bolag som ägs av samkommunen beakta utöver de skyldigheter som de åläggs i

lagstiftning även ägarnas intresse. Dessutom ska de hörsamma del helhetsmål som

fullmäktige uppställt för ägarstyrningen samt eventuella instruktioner som de fått av sektionen

för ägarstyrningen.
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6. Skyldighet att inhämta förhandsställningstagande av
ägarstyrningen innan beslutsfattande
Dottersammanslutningar ska redan i beredningsskedet be ägarstyrningssektionen tillställa ett

skriftligt förhandsställningstagande innan betydande beslut. Detta förhandsställningstagande

ska ges utan dröjsmål och upprättandet av det får inte sinka dottersammanslutningens

verksamhet.

Skyldigheten att inhämta ett förhandsställningstagande hör till styrelsens ordförande, den

verkställande direktören eller motsvarande person. Styrelsens ordförande, en verkställande

direktör eller motsvarande person i en dottersammanslutning är ålagd att se till att ett

förhandsställningstagande har inhämtats och att ställningstagandet blir infört i protokollet för

respektive sammanträde. Begäran om ett förhandsställningstagande ska formuleras som en

framställning.

Ett förhandsställningstagande ska inhämtas åtminstone i följande frågor:

• grundande av en dottersammanslutning;

• ändring av sammanslutningens verksamhetsidé, verksamhet eller juridiska struktur;

• ändring av sammanslutningens verksamhet så att sammanslutningen kan förlora sin på

upphandlingslagstiftningen eller rättspraxisen grundade ställning som anknuten enhet

gentemot samkommunen;

• styrelsens förslag till bolagsstämman om vinstutdelning;

• ändring av bolagsordning och regler;

• val av verkställande direktör samt lönesystem och ändringar av det;

• bolagets bonussystem för anställda och ändringar av det;

• betydande personalpolitiska avgöranden;

• val eller byte av kollektivavtal som tillämpas i sammanslutningen;

• val och byte av pensionsbolag;

• ändring av kapitalstruktur;

• investeringar som inte omfattas av budgeten;

• investeringar och finansiering av investeringar som inte hör till den ordinarie

verksamheten eller som bara är indirekt förknippade med den;

• fastighets- och företagsaffärer;

• teckning av aktier, såvitt köp och innehav av aktier inte specifikt getts bolaget i uppdrag;

• anskaffning, försäljning, uthyrning, överlåtande eller pantsättning av för verksamheten

viktig egendom eller viktiga rättigheter (inkl. immaterialrättigheter);
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• låntagning och långivning samt givning av säkerhet, borgen eller andra betydande

penningförpliktelser som binder andra bolag eller ändring av villkor som hänför sig till

dessa;

• användning av derivatinstrument;

• avtal som ska ingås mellan bolaget och dess aktieägare eller med styrelseledamot och

som hänför sig till något annat än bolagets sedvanliga verksamhet eller som ska ingås

till exceptionella villkor, ändring av ifrågavarande avtal samt avstående från

avtalsbaserade rättigheter;

• principiella eller ekonomiskt betydande avtal och vittomfattande ändringar av

verksamhet;

• överlåtande av sammanslutningens egendom i konkurs eller i likvidation eller ansökan

av saneringsförfarande; samt

• annat ärende som med tanke på bolaget eller ägaren är betydande.

7. Övergripande tillsyn och riskhantering
Ett välfungerande lednings- och förvaltningssystem kräver att systemet även inrymmer tillsyns-

och riskhanteringsrutiner. Genom dessa får man en rimlig säkerhet över att verksamheten är

framgångsrik och målinriktad.

Syftet med tillsynen är att främja ett effektivt ledarskap, riskhanteringen och att bedöma hur

resultatrik verksamheten har varit. Tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi

fördelar sig i extern granskning och intern tillsyn och granskning.

Revisionsnämnden, samkommunsrevisorn och revisorerna ansvarar för den externa

granskningen. Föremål för granskningen är samkommunens styrelse, de organ som är

underställda den, samkommunens direktör och de övriga ledande tjänsteinnehavarna och den

övriga förvaltningen. Den externa granskningen är oberoende av den operativa ledningen och

samkommunens övriga organisation.

Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom vilka

man strävar till att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Med hjälp av den bedöms

utfallet av målen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Den interna kontrollen är en del av

allt förmansarbete. Bestämmelser om den finns i samkommunens förvaltningsstadga samt i

de direktiv som utfärdats om intern kontroll och riskhantering.

Den interna kontrollen och riskhanteringen utgör en väsentlig del av styrelsearbetet i de bolag

och sammanslutningar som ägs av samkommunen men utgör också en del av en god

förvaltningssed och ledning. De krav som ställs på ordnandet av riskhanteringen och den
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interna kontrollen i samkommunen har beskrivits i de av fullmäktige godkända grunderna för

intern kontroll och riskhantering.

Ansvaret för ordnandet av den interna kontrollen ligger hos styrelsen. Samkommunens direktör

har ett helhetsansvar för hur den interna kontrollen är ordnad, förverkligas och fungerar i

samkommunen. Samkommunens direktör fattar beslut om den årsplan som hänför sig till den

interna revisionen. Det faktum att det finns en intern revisor minskar inte förmännens ansvar

för den interna kontrollen.

För att säkerställa ett systematiskt verksamhetssätt strävar samkommunen efter att se till att

de bolag som den äger uppgör en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen,

jämte mål och verksamhetsprinciper, samt rutiner och befogenheter som används i

verksamheten. Denna beskrivning ska utgå från organisationens mest centrala uppgifter och

mål.

Samkommunen strävar efter att se till att de bolag som den äger regelmässigt:

• analyserar förändringar i verksamhetsmiljön;

• identifierar risker och möjligheter i verksamheten och ekonomin;

• gör en övergripande bedömning av konsekvenserna av riskerna och möjligheterna samt

hur sannolikt det är att de realiseras;

• upprätthåller en aktuell beskrivning (riskprofil) av de mest betydande riskerna och hur de

ska hanteras; samt

• uppföljer och bedömer hur framgångsrika de vidtagna riskhanteringsåtgärderna har varit.

8. Dottersammanslutningars och
intressesammanslutningars rapportering till
samkommunen
Dottersammanslutningar och intressesammanslutningar ska rapportera om sin verksamhet

och ekonomi till samkommunen i huvudsak en gång per år genom att tillställa årsberättelser

till ägarstyrningssektionen. I årsöversikterna rapporteras om utfallet av

dottersammanslutningarnas verksamhetsmål och ekonomiska mål under ifrågavarande period

och hur sammanslutningarnas operativa ledning bedömer att målen har uppnåtts under

räkenskapsperioden.  Om utfall eller prognos antyder att det föreligger risk för att målet inte

uppnås, inkluderar rapporten också en utredning om planerade åtgärder med vilka man ska

försäkra sig om att målet uppnås.
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9. Upplysning om ärenden som berör samkommunen
Enligt 29 § i kommunallagen ska samkommunen på lämpligt sätt ge invånarna information om

verksamheten i sammanslutningar som sköter kommunala uppgifter. Sammanslutningar ska

ge samkommunens centralförvaltning uppgifter enligt anvisningar av den

informationsansvariga tjänsteinnehavaren. Innan uppgifter lämnas ut ska sammanslutningen

bedöma om informationen kan ges utan att det medför skada för sammanslutningen. För

informationen om sammanslutningen svarar för sammanslutningens räkning styrelsen och

verkställande direktören och för samkommunens räkning ägarstyrningssektionen och

direktören för samkommunen. När information ges i frågor som gäller sammanslutningen bör

man beakta de allmänna informationsprinciperna i samkommunen samt lagstiftning om

offentlighet och sekretess..
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1. Lagstiftning och tillämpningsområde
Enligt 14 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens interna

kontroll och riskhantering, vilka har till syfte att styra styrelsen i dess uppgift då den i enlighet

med 39 § i kommunallagen ska sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av

riskhanteringen. För denna uppgift finns det en separat sektion under styrelsen för intern

kontroll och riskhantering. Syftet med grunderna för intern kontroll och riskhantering är att

förstärka och förenhetliga god förvaltning och ledning i samkommunen, och de gäller för

ledningen, samkommunens organ och all verksamhet som samkommunen svarar för genom

ägande, styr- eller övervakningsansvar och övriga förpliktelser. I fråga om intern kontroll och

riskhantering gäller dessutom vad som bestäms i samkommunens förvaltningsstadga och i

övriga anvisningar och föreskrifter. Dessa grunder berör utöver den egna verksamheten även

de av samkommunen ägda in-house-bolagen, om inte något annat följer av lagstiftning eller

bolagsordningen. Övervakningen av verksamheten i bolagen sker i samråd med bolagen, och

de är ålagda att ge samkommunen de uppgifter som den behöver för den interna kontrollen

och den riskhantering som anknyter till bolagens verksamhet.

2. Mål, syften och begrepp inom intern kontroll och
riskhantering
Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av samkommunens ledningssystem.

Den interna kontrollen är ett redskap för samkommunens ledning och förvaltning. Med hjälp

av intern kontroll görs en bedömning av verksamhetsprocesserna, riskerna och hur uppställda

mål förverkligas. Ändamålet med kontrollen är att främja en effektiv ledning av organisationen,

hantering av risker, utveckling av verksamheten och en utvärdering av resultaten.

Risker är osäkerhetsfaktorers inverkan på målsättningar. Det kan exempelvis vara fråga om

avvikelser från det förväntade eller en möjlighet som inte utnyttjas.

Riskhantering är en del av den interna kontrollen. Med riskhantering avses de systematiska

förfaringssätt med vilka man

· identifierar och beskriver de risker som anknyter till verksamheten i samkommunen

· bedömer riskernas betydelse och sannolikheten för deras förverkligande

· fastställer tillvägagångssätt för hur risker ska hanteras, övervakas och rapporteras.
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I och med att avsikten med den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att de

mål som fastställts för samkommunen kan uppnås och att verksamheten är resultatrik utgör

de inga separata funktioner, utan en oavbruten del av den verksamhet som bedrivs för att

säkerställa måluppfyllelsen: den dagliga ledningsverksamheten, planeringen, beslutsfattandet

och verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen och riskhanteringen bör utgöra en central

del av det arbete som utförs i samkommunens olika organ, samtidigt som in-house-bolagen

bör ta dem i beaktande i deras egen verksamhet genom att inrymma dem i bolagets goda

lednings- och förvaltningssed och styrelsearbete.

Den interna kontrollen och riskhanteringen bygger på strategin, de verksamhetsmål och

ekonomiska mål som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen, ledarskapsprinciper och

etiska principer. Det centrala i verksamheten är att trygga en obruten, ostörd och säker

verksamhet.

Den interna kontrollen och riskhanteringen omfattar i praktiken den verksamhet som anknyter

till fastställandet av samkommunens uppgifter, beslutanderätt och ansvar samt olika

tillvägagångssätt som anknyter till lednings-, styr- och verksamhetsprocesser. Syftet med

fastställandet och tillvägagångssätten är att få en rimlig säkerhet om att

1. verksamheten är resultatrik och ekonomin står på stadig grund

2. lagstiftning, beslut, regler och ledningens anvisningar hörsammas

3. resurser och egendom används vederbörligt och att de tryggas

4. rapporteringen om verksamheten och ekonomin är adekvat och tillförlitlig.

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen. Den interna revisionen stöder

organisationen i att nå sina målsättningar genom att erbjuda ett objektivt, oavhängigt och

systematiskt betraktelsesätt för att utvärdera och utveckla organisationens riskhanterings-,

tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesser.

Den interna revisionen är ålagd att utvärdera ändamålsenligheten och resultatet av

övervakningssystemet och riskhanteringen, och därmed sträva efter att befrämja

måluppfyllelsen i organisationen. Närmare anvisningar om den interna revisionen ges i av

styrelsen godkända direktiven för den interna revisionen.
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3. Ordnandet av den interna kontrollen och
riskhanteringen samt metoder
Fullmäktige beslutar om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen och

förutsätter att intern kontroll och riskhantering omsätts i praktiken i tillräcklig omfattning i

samkommunens alla funktioner och på alla nivåer i organisationen.

Styrelsen ska ge anvisningar för den interna kontrollen och riskhanteringen och att den ordnas

på vederbörligt sätt. Styrelsen ansvarar också för övervakningen av verkställandet och att den

interna kontrollen och riskhanteringen är resultatrik. För denna uppgift har styrelsen tillsatt en

separat sektion för intern kontroll och riskhantering. Övriga organ underlydande styrelsen

ansvarar för den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina uppgiftsområden och för att

den är resultatrik samt övervakar verkställandet och rapporterar i enlighet med godtagna

anvisningar.

De högsta ledande tjänstemännen, ansvars- och serviceområdescheferna samt de övriga

förmän har till uppgift att omsätta den interna kontrollen och riskhanteringen i praktiken inom

det egna ansvarsområdet och rapportera om dem i enlighet med godkända anvisningar. I

praktiken betyder det här att

• uppgifter, beslutanderätt och ansvar är klart och tydligt definierade

• principerna för god förvaltningssed och etiska principer har beaktats

• verksamhetsmiljön har analyserats samt att de avsevärda hoten och möjligheterna har

prioriterats utgående från dessa analyser

• man fastställt verksamhetsmål och ekonomiska mål

• riskhanteringen ordnas enligt styrelsens anvisningar så att den är planenlig och

resultatrik

• kontrollmetoder har planerats och att de verkställs så att de står i tillräckligt proportion till

de kostnader som åsamkas

• organisationens kommunikation och rapportering är systematiskt ordnad

• verksamheten uppföljs och utvärderas även som resultatet av de metoder som används

för interna kontroll och riskhantering.
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4. In house-bolag och ägarstyrning
Koncernledningen ska i enlighet med kommunallagen svara för ordnandet av

koncernövervakningen. Inget koncernbokslut upprättas i samkommunen, varför

samkommunens ägarstyrning leds med stöd av de principer som fullmäktige godkänt för

ägarstyrningen samt med den anvisning som styrelsen godkänt för ägarstyrningen.

Ägarstyrningen verkställs genom avtalsstyrning samt genom förhandlingar i samråd med de

övriga ägarna i bolagen. Övervakningen och styrningen omfattar in house-bolagens

verksamhet och prestationer, ekonomiska position och utvecklingen av densamma samt

övervakning av hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad. I praktiken sker det

här på många olika nivåer. Bolagen övervakas och styrs genom bolagens styrelser och

bolagsstämmor. Utöver detta så övervakas verksamheten i bolagen därigenom att de är

skyldiga att rapportera exempelvis om deras ekonomiska prestationsförmåga samt hur väl de

uppnått de uppställda målen. Styrelsen har gett sektionen för ägarstyrningen, vilken är

underställd styrelsen, mandat att sköta de uppgifter som är förknippade med ägarstyrningen.

In house-bolagen ska uppgöra en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen

och aktivt vidta övervakningsåtgärder i den dagliga verksamheten samt aktivt bedriva

riskhantering. Dessutom utvärderas verksamheten i bolagen ständigt av förmännen i det

vardagliga arbetet då de samarbetar med bolagen. Ansvarsfördelningen mellan bolagen och

samkommunen har dokumenterats skriftligt.

5. Intern kontroll och riskhantering som en del av
samkommunens lednings- och förvaltningssystem samt
ekonomiplanerings- och uppföljningsprocess
Intern kontroll och riskhantering är en del av samkommunens lednings- och

förvaltningssystem, beslutsfattande, planering och uppföljning av den strategiska och

operativa verksamheten och ekonomin, reaktioner på avvikelser samt utvärdering av

prestationer. Den interna kontrollen och riskhanteringen ska vara övergripande och tillämpas

på all verksamhet på alla organisationsnivåer. Riskhanteringen ska sträcka sig till alla

riskkategorier, både interna och externa. I praktiken är den interna kontrollen och

riskhanteringen ansluten till den årliga budget- och bokslutsprocessen.

Styrelsen svarar för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, och för denna

uppgift har man tillsatt en sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken underlyder

styrelsen. Sektionen svarar för ordnandet och sammanjämkningen av den interna kontrollen,
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godkänner den interna kontrollens årsplan, svarar för ordnandet av riskhanteringen samt

bereder ett textavsnitt för styrelsen om den interna kontrollen och riskhanteringen, vilket

ansluts till verksamhetsberättelsen.

Syftet med den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att de uppställda målen

nås och att verksamheten är resultatrik. Den interna kontrollen och riskhanteringen är ett led i

det dagliga ledandet, styrningen och förverkligandet av det dagliga arbetet och skall inte

särskiljas från den övriga målsättningar underställda verksamheten. Intern kontroll förverkligas

bland annat genom en tydlig fördelning av uppgifter, befogenheter och ansvar, kontroll- och

rapporteringsskyldighet, skydd av information och informationssystem, skydd av egendom

samt avtalshantering.

En fungerande intern kontroll förebygger och avslöjar också missbruk. Ledningens skyldighet

är att förverkliga den interna kontrollen för att förebygga och upptäcka missbruk och ingripa

om missbruk upptäcks. Som missbruk anses olika ohederliga, oetiska eller mot

samkommunens anvisningar stridande handlingar eller lagstridiga handlingar.

Samkommunens risker delas in i fyra huvudgrupper, vilka är strategiska, ekonomiska,

verksamhetsrisker och skaderisker. I alla de här grupperna kan ingå interna eller externa

risker. Riskhanteringen verkställs i samband med beredningen av budgeten och viktiga beslut

samt i samband med betydande förändringar i verksamheten. I samband med uppgörandet

ska man analysera förändringar i verksamhetsmiljön, identifiera risker som hotar

målsättningar, bedöma riskernas konsekvenser, sannolikheten för att riskerna förverkligas

samt utarbeta behövliga planer och åtgärder för att hantera riskerna. Utifrån detta

sammanställer styrelsen en riskanalys för hela samkommunen och förfaringssätt för

hanteringen av de mest betydande riskerna.

6. Utvärdering och rapportering inom intern kontroll och
riskhantering
Under budgetåret följer man i samband med delårsöversikterna upp att den interna kontrollen

och riskhanteringen har varit resultatrik. I verksamhetsberättelsen ger styrelsen en bedömning

av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna, hur den interna kontrollen och

riskhanteringen har ordnats, vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa upptäckta brister. De

ledande tjänsteinnehavarna ska behandla det egna uppgiftsområdets redogörelse om de mest

betydande riskerna, hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats samt de
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åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa de brister som upptäckts. Redogörelserna ska basera

sig på dokumenterat material.

Om det under räkenskapsperioden upptäcks betydande risker ska de ledande

tjänsteinnehavarna omedelbart rapportera till den övervakningsansvarige om riskerna och

metoderna för hur de ska hanteras. De övervakningsansvariga ska vidta nödvändiga åtgärder

utgående från rapporteringen.

7. Redovisningsskyldighet
Enligt 123 § i kommunallagen ska det i revisionsberättelsen bland annat ingå ett utlåtande om

huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen har ordnats

på vederbörligt sätt. Enligt Kommunallagen ges det i revisionsberättelsen uttalande bl.a. om

hur den interna kontrollen, riskhantering och koncernövervakningen har ordnas samt förslag

till beviljande av ansvarsfrihet.

De redovisningsskyldiga ansvarar för ordnandet av intern kontroll och riskhantering inom den

verksamhet de leder och för ett fortsatt upprätthållande av detta. Redovisningsskyldigheten

innebär att de redovisningsskyldigas verksamhet ska utvärderas av fullmäktige, att en

anmärkning kan riktas mot dem i revisionsberättelsen och att de kan förvägras ansvarsfrihet

både för det som de själva eller deras underordnade gjort eller lämnat ogjort. Den högsta

ledningen innehar ett särskilt ansvar och åläggande att agera enligt god förvaltnings- och

ledningssed och enligt etiska utgångspunkter samt att ingripa i avvikelser som uppdagas i

verksamheten. Ledningen har utredningsplikt i fråga om den verksamhet som den ansvarar

för. Även om en person inte är redovisningsskyldig i lagens mening, bör hen naturligtvis sköta

sin uppgift med vederbörlig omsorgsfullhet och förmän som inte är redovisningsskyldiga är inte

befriade från ansvaret att övervaka verksamheten.
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1 Inledning
Grunderna för intern kontroll och riskhantering har fastställts i det dokument som godkänts i

samkommunens fullmäktige xx.xx.2021. Denna anvisning kompletterar samkommunens

grunder för intern kontroll och riskhantering. Ytterligare så innefattar de ägarpolitiska

linjedragningar som godkänts i fullmäktige bestämmelser om tillsyn och rapportering som

hänför sig till ägarstyrning och hur den interna kontrollen ska ordnas i dottersammanslutningar.

Syftet med anvisningen om intern kontroll och riskhantering är att förenhetliga de

tillvägagångssätt som anknyter till intern kontroll men också att säkerställa att överenskomna

och godkända tillvägagångssätt och anvisningar tillämpas. Samkommunens anvisning om

intern kontroll och riskhantering gäller samkommunens samtliga organ, ledning och personer

i förmansställning samt i bred bemärkelse hela personalen.

Vid beredningen av anvisningen har man iakttagit de bestämmelser i kommunallagen

(410/2015) som berör intern kontroll och riskhantering. Därutöver har man vid beredningen av

anvisningen tillgodogjort internationella standarder för intern kontroll (COSO ERM) och

riskhantering (ISO 31000).

Samkommunens dottersammanslutningar kan uppgöra mer precisa anvisningar för hur den

interna kontrollen och riskhanteringen ska verkställas effektivt. Dylika anvisningar ska ändå

hörsamma de principer som beskrivs i denna anvisning.

2 Mål och verksamhetsprinciper för intern kontroll och
riskhantering

2.1 Mål för intern kontroll och riskhantering
Målet med den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att verksamheten

bedrivs legitimt och resultatrikt. Legitim verksamhet innebär att gällande lagstiftning och god

förvaltningssed tillämpas i samkommunens verksamhet och beslutsfattande. Resultatrik

verksamhet innebär att uppställda strategiska och verksamhetsmässiga mål uppnås inom

ramen för den budget som godkänts i fullmäktige. En resultatrik verksamhet innebär också att

verksamheten är verkningsfull att de tjänster som tillhandahålls är högklassiga.
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2.2 Verksamhetsprinciper och delfaktorer som hänför sig
till intern kontroll och riskhantering
I samband med ledning och ordnande av förvaltning är styrelsen och styrelsen underställda

organ, samkommunens verksamhets- och resultatområden samt dottersammanslutningar

ålagda att hörsamma samkommunens värden och etiska principer, uppställda mål, att

fastställa tillsynsansvar, att ordna och utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen samt

att se till att personalen är kompetent.

Med hjälp av riskbedömningar identifierar, bedömer och analyserar samkommunens

verksamhets- och resultatområden samt dottersammanslutningar de risker som äventyrar de

strategiska, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen på organisationsnivå, med

beaktande av de förändringar som sker i verksamhetsmiljön, befintliga riskhanteringsåtgärder,

risker för oegentligheter samt förändringar som i avsevärd grad kan påverka det interna

kontrollsystemet.

Med hjälp av kontrollåtgärder främjar samkommunens verksamhets- och resultatområden

samt dottersammanslutningar måluppfyllelsen, bekräftar att riskhanteringsåtgärder blir

vidtagna samt att de tillvägagångssätt som hänför sig till förvaltning och ekonomi är

vederbörliga. Kontrollåtgärder som minskar risker är exempelvis befogenheter, planer,

anvisningar, processbeskrivningar, rapporteringsrutiner samt olika ekonomiska och

administrativa kontrollmekanismer, arbetsfördelningar och systemkontroller.

För att bistå den interna kontrollen utarbetar och anskaffar samkommunens verksamhets- och

resultatområden samt dottersammanslutningar högklassig och relevant information för

ledningen om hur den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar. Ledningen upplyser

personalen om de mål och befogenheter som uppställts för den interna kontrollen och

riskhanteringen samt samarbetar med utomstående aktörer i frågor som påverkar

ändamålsenligheten i den interna kontrollen och riskhanteringen.

Samkommunens verksamhets- och resultatområden samt dottersammanslutningar utvecklar,

uppföljer och bedömer ständigt den interna kontrollen och riskhanteringen samt genomför

varierande utvärderingar för att säkerställa att samtliga delfaktorer som anknyter till intern

kontroll och riskhantering är i bruk och fungerar. Samkommunens verksamhets- och

resultatområden  samt dottersammanslutningar upplyser i tid de aktörer som ansvarar för att

korrigerande åtgärder blir vidtagna om förekommande brister i den interna kontrollen och

riskhanteringen, och vid behov även samkommunens ledning och styrelse.
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3 Intern kontroll och riskhantering som en del av god
ledning och förvaltning

3.1 God förvaltnings- och ledningssed samt principer för
god förvaltning
Med hjälp av intern kontroll och riskhantering säkerställer man att verksamheten sköts enligt

god lednings- och förvaltningssed. Med god förvaltnings- och ledningssed avser man det

redovisningsskyldighets- och ansvarssystem som används för att styra verksamhet och

ekonomi och som bidrar till tillförlitligheten, effektiviteten och transparensen i förvaltningen och

serviceproduktionen. Systemet grundar sig på samkommunens värden, klienternas och

invånarnas behov samt utvärderingar av verksamhetsresultatet. Det väsentliga i en god

förvaltnings- och ledningssed är att man gör linjedragningar som är till för att trygga

förutsättningarna för en resultatrik verksamhet men som samtidigt bemöter de krav som ställs

på en etisk och ansvarsfull verksamhet.

Det hör till en god lednings- och förvaltningssed att organisationen och dess medlemmar

(personal och förtroendevalda) samt de centrala samarbetsparterna är medvetna om de etiska

principer som hörsammas i samkommunens verksamhet. I det här sammanhanget framhävs

förtroendevaldas, förmäns och anställdas skyldighet att ärligt och uppriktigt följa gällande lagar

och stadgor samt ledningens bestämmelser.

I samkommunens verksamhet ska man följa de principer som fastställts för god förvaltning. De

uppgifter som hör till samkommunens kompetens ska utföras med beaktande av

medborgarnas rättsskydd och i övrigt på ett sakligt och förtroendeingivande sätt. De centrala

principerna som gäller för god förvaltning inom den offentliga förvaltningen är de rättsprinciper

som fastställs i  förvaltningslagen (434/2003), dvs. likställighet, ändamålsbundenhet,

objektivitet, proportionalitet och skydd för berättigade förväntningar. Till grunderna för god

förvaltning hör också serviceprinciper och adekvat service, rådgivningsskyldigheter, kravet på

gott språkbruk och kravet på samarbete mellan myndigheter.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) förutsätter att tjänsteinnehavaren utför

de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet utan dröjsmål och på behörigt sätt.

Tjänsteinnehavaren ska uppträda så som hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter.

Om motsvarande föreskrifter som rör arbetstagare stadgas i arbetsavtalslagen (55/2001).
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3.2 Lednings- och styrningssystemet
Samkommunens organisation och befogenhetsförhållanden fastställs i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige är samkommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige svarar för det

strategiska beslutsfattandet och för de mål som ställs upp för hela samkommunen, för

balansen mellan ekonomi och verksamhet samt för utvärderingen och uppföljningen av

verksamheten.

Styrelsen leder organisationen och ansvarar för samkommunens förvaltning och ekonomi.

Under styrelsen lyder en ägarstyrningssektion, en personalsektion, en sektion för intern

kontroll och riskhantering samt en nämnd för minoritetsspråket. Samkommunens direktör, som

är underställd styrelsen, svarar för verksamheten i hela samkommunen samt för ledning och

utveckling.

De linjedragningar och tillvägagångssätt med vilka man kan styra samkommunens verksamhet

så att man en får en rimlig säkerhet om att de uppställda målen har uppnåtts samt för att

verksamheten bedrivs lagenligt, etiskt och ansvarsfullt är centrala för en god lednings- och

förvaltningssed.

Följande delfaktorer är centrala för ordnandet och ledningen av förvaltningen:

• gällande lagstiftning

• förvaltningsstadgan och organisationsstrukturen

• värden och etiska principer

• ledningens tillvägagångssätt och delegering av kompetens

• principer för personalledning

• yrkeskompetens och incitament

• det ömsesidiga förhållandet mellan förtroendevalda och tjänstemannaledningen

• informationsutbytet

3.3 Tillsynssystemet
Genom tillsyn skapar man förutsättningar för att organisationen ska kunna uppnå sina mål.

Tillsynen förebygger också risker som hänför sig till ekonomi och verksamhet. Vid tillsynen av

samkommunens förvaltning och ekonomi bildar den externa  revisionen och utvärderingen

samt den interna kontrollen ett vittomfattande tillsynssystem.

Den externa revisionen och utvärderingen ska organiseras så att den är oberoende av den

operativa ledningen. Enligt kommunallagen svarar revisionsnämnden och revisorn för denna

verksamhet. Revisionsnämnden utvärderar samkommunens strategi och huruvida de övriga
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mål som fullmäktige uppställt har uppnåtts. Revisorn svarar för granskningen av förvaltningen

och ekonomin.

Den interna kontrollen bistår ledningen och hjälper till med hanteringen av risker. I enlighet

med den förvaltningsstadga som godkänts av fullmäktige svarar styrelsen för ordnandet av

den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen. Den operativa ledningen igen svarar

för att intern kontroll och riskhantering verkställs och för dess resultat inom det egna

ansvarsområdet och serviceområdet.

3.4 Definition av mål för den interna kontrollen
Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom vilka

ledningen strävar efter att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Intern kontroll

omfattar samkommunens samt dess ansvarsområdens och serviceområdens egen kontroll

som genomförs av ledningen eller på ledningens vägnar. Genom den interna kontrollen synar

man hur och på vilka sätt ledningen bekräftar att målen inom det egna ansvarsområdet eller

inom den egna verksamhetsenheten blir uppnådda, att verksamheten tillhandahålls inom

ramen för lagar, bestämmelser, anvisningar och beslut, att resurser används effektivt och

framgångsrikt, att egendomen är tryggad och att ledningen får adekvat, ändamålsenligt

information i rätt tid. Den interna kontrollen utgör en väsentlig del av styrningen och ledningen

av den verksamhet som tillhandahålls varje dag.

En grundläggande förutsättning för att ledningen ska kunna vara framgångsrik är att ledaren

har tillgång till aktuell information om läget inom det område eller den enhet som den leder för

att ledningen av verksamheten inte ska grunda sig på bara antaganden. På allmän nivå är

målet med den interna kontrollen att förbättra kostnadseffektiveten, att ordna en högklassig

och transparent förvaltning samt att säkerställa att arbetet är meningsfullt. Här är det alltså

fråga om en självvärdering av verksamheten där målet är att ständigt förbättra verksamheten.

Mera detaljerat kan målsättningarna för den interna kontrollen fördelas enligt följande:

Effekt och resultat: Genom kontroll bekräftar man att uppställda mål har uppnåtts, att produkter

och tjänster håller kvaliteten samt att verksamheten tillhandahålls ekonomiskt och produktivt.

Rapportering och säkerställande av uppgifter. Genom tillsyn sörjer ledningen och förmännen

för att deras ansvarsområden tillhandahåller och upprätthåller tillförlitliga uppgifter om

verksamheten, ekonomin och förvaltningen. Uppgifterna ska rapporteras korrekt och tidsenligt.
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Verksamhetens lagenlighet och hörsammandet av ledningens anvisningar. Genom tillsyn

bekräftar man att lagar och förordningar samt samkommunens beslut, regler och anvisningar

följs.

Tryggande av resurser och egendom. Genom tillsyn bekräftar man att samkommunens

resurser används förståndigt och ekonomiskt till organisationens godo och att resurserna

skyddas mot förluster som beror på misstag, dålig skötsel, misshushållning, missbruk,

bedrägerier eller annan regelvidrig verksamhet.

Naturen, innehållet och omfattningen av verksamheten samt verksamhetsenhetens ekonomi

och de risker som är förknippade med den påverkar den interna kontrollen. Kontrollen är

tillräcklig då verksamheten är ordnad så att det finns en rimlig säkerhet om att uppställda mål

uppnås. Kontrollåtgärderna måste vara ekonomiska och effektiva. Den interna kontrollen

inrymmer samkommunens egen verksamhet samt verksamhet som samkommunen ansvarar

för genom ägande, styrnings- och tillsynsansvar samt med stöd av andra skyldigheter eller

avtal.

3.5 Definitioner av och målet med riskhantering
Riskhantering är ett systematiskt och föregripande sätt att identifiera, analysera och hantera

verksamhetsrelaterade hot och möjligheter. Med hjälp av kartläggning och bedömning av

risker ser man till att det interna tillsynssystemet har tillgång till aktuell information. Samtidigt

bedömer man hur förändringar i verksamhet och verksamhetsmiljö påverkar organisationens

verksamhet och de verksamhetsrelaterade riskerna samt hjälper till att anpassa de åtgärder

som vidtas för att hantera risken till de ändrade omständigheterna.

En övergripande riskhantering utgör en del av den interna kontrollen och har till syfte att få en

rimlig säkerhet om att de mål som uppställts i organisationen uppnås samt om att

verksamheten löper oavbrutet och störningsfritt.

En risk är en potentiell händelse eller händelsekedja som på kort eller lång sikt kan äventyra

den ekonomiska eller verksamhetsmässiga måluppfyllelsen eller hota organisationens

anseende. En risk är inte bara en potentiell negativ händelse, utan kan också vara en händelse

där ett potentiellt utbyte som kunde ha uppnåtts med de befintliga resurserna inte realiserades.

Det som är väsentligt med tanke på den interna kontrollen är att de verksamhetsrelaterade

riskerna och möjligheterna har bedömts och förståtts.

Riskerna klassificeras i strategiska, operativa och ekonomiska risker samt i skaderisker.

Strategiska risker är risker som är förknippade med samkommunens långsiktiga mål,
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framgångsfaktorer samt de interna och externa osäkerhetsfaktorer som hänför sig till dem.

Med operativa risker avses faktorer som hotar den dagliga verksamheten, processer och

system. Med ekonomiska risker avses risker som hänför sig till ekonomisk balans,

investeringar och finansiering. Skaderisker berör i allmänhet ett specifikt objekt som man vet

är förknippat med en risk för en skada, vars konsekvenser är uppfattade i förväg, men vars

sannolikhet inte är känd.

En riskhanteringsprocess bygger på identifiering och beskrivning av risker, en

konsekvensbedömning av risken och sannolikheten för att risken ska realiseras, möjligheten

att hantera risken med hjälp av olika metoder samt en rapportering och uppföljning av risker.

Riskhantering utgör en del av den planering, det beslutsfattande och den bedömning som

hänför sig till samkommunens normala verksamhet, och är inbakad i samkommunens

processer och tillvägagångssätt. Bedömningen och rapporteringen av risker är tätt kopplad till

den årligen återkommande planerings- och rapporteringsprocess som är förknippad med

verksamheten och ekonomin.

4 Kontrollåtgärder

4.1 Planering, val och förverkligande av kontrollåtgärder
Kontrollåtgärderna syftar till att främja och säkerställa måluppfyllelsen genom att minska

riskerna till en acceptabel nivå. Med hjälp av kontrollåtgärderna kan man bekräfta att bestämda

tillvägagångssätt och anvisningar hörsammas samt att åtgärder vidtas för att hantera risker.

Ledningen ansvarar för att kontrollansvaret har fastställts och för att förmännen är sakkunniga

och agerar i enlighet med de bestämda tillvägagångssätten och anvisningarna. Förmännen

ansvarar för att personalen är medveten om de bestämda tillvägagångssätten och

anvisningarna samt vilken roll och vilka uppgifter personalen har i fråga om verkställandet av

dessa kontrollåtgärder. En del av kontrollåtgärderna kan till sin natur vara sådana att ledningen

enbart går ut med begränsad information till personalen eller utomstående. Förmännen vidtar

kontrollåtgärderna omsorgsfullt, verifierar de kontrollåtgärder som de vidtagit och skrider vid

behov till korrigerande åtgärder.

Verksamhetens natur, verksamhetsformernas omfattning och komplexitet, verksamhetsmiljön

och förändringarna i den, i vilket utsträckning teknologi används samt avhängigheten av

datasystem inverka på valet och utvecklandet av kontrollåtgärder. Övervakningsåtgärderna
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planeras utgående från ett riskperspektiv. I planeringen ställs det utbyte som fås genom

övervakningsåtgärderna i relation till de kostnader som åsamkas av dessa åtgärder.

En stor del av kontrollåtgärderna vidtas inom ramen för de åtgärder och säkerställande

åtgärder som inbakats i processer som dagligen utförs av personalen. Ledningen och

förmännen ska årligen, regelbundet i samband med bokslutet och i övrigt vid behov se över

att kontrollåtgärderna är tidsenliga och vid behov förnya dem. Vid behov kompletteras

kontrollåtgärderna utgående från riskbedömningar eller omformas de så att kontrollen

fokuseras på hanteringen av de risker som bedöms vara de mest betydande riskerna.

4.2 Naturen av kontrollåtgärderna
Med hjälp av de förebyggande kontrollåtgärderna som bakats in i verksamheten och

datasystemen kan man upptäcka och förhindra eller korrigera fel som uppdagas i processer,

hanteringen av händelser eller uppgifter.

Den kontroll som inbakats i verksamhetsprocesser och datasystem omfattar

kontrollmekanismer som:

• stöder hörsammandet av lagar, beslut samt bestämda tillvägagångssätt och anvisningar

• stöder riktigheten i processförloppet och användningen av datasystem

• övervakar att befogenheter hörsammas

• säkerställer riktigheten i händelser och uppgifter

• skyddar information

• förhindrar misstag och missbruk

• säkerställer att uppgifter är tillräckligt differentierade

• tryggar kontinuiteten i verksamheten

Här nedan följer exempel på kontrollåtgärder som planerats för att uppdaga misstag och

avvikelser:

• uppföljning av uppfyllelsen av ekonomiska mål

• analysering och uppföljning av rapportering

• uppföljning av verksamheten och avvikelser i denna

• varierande, regelbundna kontroll- och avstämningsmekanismer

• uppföljning och rapportering av överenskomna risknivåer

• byte av uppgift

• fysiska och tekniska kontrollåtgärder
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Syftet med de korrigerande kontrollåtgärderna är att understöda utredningen och korrigeringen

av misstag. En korrigerande kontrollåtgärd kan exempelvis innebära att man bekräftar eller

återställer uppgifter eller tillgodogör sig av felstatistik.

4.3 Användning av datasystem vid kontroll
Kontrollåtgärderna och datatekniken är kopplade till varandra på två sätt. När processerna i

organisationen omsätts i praktiken med hjälp av ett eller flera datasystem behövs det

kontrollåtgärder som hänför sig till datasystemen och de risker som är förknippade med

användningen av dessa datasystem. Å andra sidan kan man antingen helt eller delvis använda

dessa datasystem för att förverkliga de kontrollåtgärder som behövs för att tillse processen

eller handläggningen av händelser. I de flesta processer förverkligas kontrollen som en

kombination av automatiserade kontrollåtgärder och kontrollåtgärder som genomförs av

människor (t.ex. uppföljningen av budgeten).

I processer som tillgodogör sig av datasystem är det i allmänhet effektivast att förverkliga

kontrollåtgärderna med hjälp av datasystem. Vid användning av datasystem kan man bland

annat ty sig till följande kontrollåtgärder:

• fastställande av användarrättigheter och olika nivåer av befogenheter

• logguppgifter över händelser och informationshantering samt möjlighet att spåra

förändringar

• kontroll av inmatade uppgifter

• andra programrelaterade kontroller och avstämningar

• säkerhetsklassificeringar och skydd av uppgifter

• uppföljning och rapportering av fel och avvikelser

• kontroll av användningen av systemen, bland annat med hjälp av logguppgifter

Ägare av datasystem och förmän svarar för att dylika kontrollåtgärder ordnas, för

övervakningen av att dessa åtgärder fungerar samt för att brister i kontrollen uppföljs,

rapporteras och korrigeras. Genom en avgränsning av användarrättigheterna kan man se till

att uppgifterna blir effektivt differentierade. Datasystemen kan inte alltid förses med tillräckligt

automatiserade kontrollmekanismer, varför förmannen i dylika lägen måste se till att man vidtar

ersättande kontrollåtgärder och övervakar att dessa åtgärder fungerar.

Datatekniken måste aktivt uppföljas för att problemen ska uppdagas och för att man ska kunna

vidta korrigerande åtgärder. Det måste finnas processer för hur IKT-funktioner utvecklas,

används och underhålls, samtidigt bör man se till att det finns kontrollåtgärder för IKT-

processerna med vilka man kan hantera karaktäristiska risker.
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De allmänna kontrollåtgärderna som förverkligas inom ramen för organisationens IKT-

verksamhet bidrar till att man kan bekräfta att informationshanteringen är integrerad, felfri och

tillgänglig. Målet med de allmänna kontrollåtgärderna som hänför sig till IKT-processerna är

att övervaka den datatekniska miljön, tillgängligheten till datatrafiknät och datasystem samt

upphandlingen och underhållet av programvaror och apparater. Med tanke på riktigheten av

uppgifterna i systemen utgör förändringshantering och hanteringen av användarrättigheter de

viktigaste, allmänna IKT-kontrollmekanismerna.

För att upprätthålla de datatekniska funktionerna behövs det säkrings- och återställningsrutiner

samt kontinuitets- och återhämtningsplaner som är avhängiga av de risker och följder som

anknyter till ett eventuellt driftsavbrott. När ovanstående uppgifter eller en del av dessa

uppgifter sköts av utomstående IKT-leverantörer måste samkommunens

informationsförvaltning se till att rutinerna fungerar och ingå avtal om riskhantering och tillse

dessa avtal. I dessa avtal ska styrning, övervakning och eventuell granskningsrätt av tjänster

som tillhandahålls av dylika leverantörer tas i beaktande.

4.4 Identifiering och förebyggande av farliga
arbetskombinationer
Identifieringen av farliga arbetskombinationer bygger på processbeskrivningar och

bedömningen av de risker som är förknippade med processerna. Om en person ensam

handlägger en hel händelsekedja eller flera delar av en kedja i en process som är utsatt för

oegentligheter och fel så är det fråga om en farlig arbetskombination. En farlig

arbetskombination möjliggör oegentligheter eller allvarliga fel som kan bli förbisedda.

För att undvika fel och oegentligheter ska befogenheter och uppgifter uppdelas, dvs.

differentieras, så att händelser exempelvis godkänns och  dokumenteras och medel sköts av

olika personer. Farliga arbetskombinationer kan förekomma förutom inom

ekonomiförvaltningen, inköps- och materialförvaltningen även inom andra verksamheter i

samkommunen, såsom i samband med informationshantering.

Verksamhet där det inte finns flera anställda är förknippad med en större risk för att det ska

uppstå farliga arbetskombinationer. Om det inte är möjligt att fördela uppgifterna mellan flera

personer ska man använda sig av efterkontroll för att bekräfta riktigheten i verksamheten.

Exempelvis så att förmannen i efterskott godkänner vidtagna åtgärder och händelser på ett

sätt som gör det möjligt att påvisa godkännandet också senare.
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För att säkerställa att differentieringen av arbetsuppgifterna ska bli omsatt i praktiken är det

också viktigt att se till att arbetstagaren inte har för omfattande användarrättigheter till

datasystem i förhållande till sina arbetsuppgifter.

4.5 Anmälning, identifiering och bekämpning av
oegentligheter
Ohederliga, oetiska eller avsiktliga handlingar som bryter mot lagar eller samkommunens

anvisningar anses som oegentligheter.

Målet med den interna kontrollen är att radera möjligheterna för att man ska kunna begå

oegentligheter. Om oegentligheter ändå begås så uppdagas oegentligheterna av en

ändamålsenligt fungerande intern kontroll. Ledningen svarar för att den interna kontrollen

fungerar och är ålagd att ingripa i uppdagade oegentligheter. När det gäller oegentligheter har

organisationen nolltolerans.

Misstanke om oegentlighet kan uppstå i samband med kontrollåtgärder, som ett resultat av en

granskning, utomstående angivelse eller via andra källor.

Kännetecken på oegentligheter är exempelvis följande:

• bestämmanderätt har använts i strid mot anvisning eller delegerad befogenhet

• felaktiga handlingar eller handlingar som misstänks vara förfalskade

• handlingar eller egendom som har förstörts eller misstänks ha försvunnit

• misstanke om vilseledande av person

• missbruk av bestämmanderätt gentemot underställda

Personalen ska rapportera tecken på eventuella oegentligheter eller förseelser i första hand

till sin förman En anmälan kan vid behov även göras till samkommunens direktör eller

förvaltningsdirektören men kan även göras (anonymt) via organisationens anmälningskanal

(en länk till kanalen finns på intranätet och på organisationens webbplats). Det hör primärt till

förmännens uppgift att utreda uppdagade oegentligheter. Samkommunens ledning kan efter

eget omdöme ta in en utomstående aktör för att göra en intern revision i syfte att utreda

oegentligheter.
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5 Riskhantering

5.1 Perspektiv och dimensioner som hänför sig till
riskhantering
Riskhantering genomförs på alla organisationsnivåer, i olika funktioner och processer.

Dessutom ska serviceproducenter som tillhandahåller utlokaliserade tjänster omfattas av en

tillräcklig riskhantering. Riskhanteringsperspektiven omfattar strategiska och ekonomiska

risker, verksamhetsrelaterade risker och externa risker.

Styrelsen ansvarar för riskhanteringen och samordningen av den samt bestämmer om

försäkring av samkommunens egendom och ansvar. Respektive serviceområde måste vara

medvetet om och kartlägga de risker som inverkar på den egna verksamheten (i synnerhet

finansierings-, personal-, egendoms- och verksamhetsrisker) samt vidta åtgärder med vilka

dessa risker kan förebyggas eller avge ett förslag till styrelsen om dessa.

I samkommunens verksamhet kan det exempelvis finnas följande risker:

• verksamhetsrelaterade risker som påverkar kvaliteten och omfattningen av de tjänster

som tillhandahålls för klienter

• ekonomiska risker och risker som är förknippade med samkommunens

kostnadseffektivitet och som påverkar samkommunens ekonomiska ställning

• risker förknippade med information och datasystem

• personalrisker som inverkar på tillgängligheten till personal och på personalens

kompetens

• imagerisker som påverkar samkommunens framtoning

• miljö- och skaderisker som påverkar personalen och invånare

5.2 Strategiska och ekonomiska risker
Organisationens måluppfyllelse, val och beslut är förknippade med risker som kallas

strategiska och ekonomiska risker. I samband med bedömningen av de strategiska och

ekonomiska riskerna måste organisationen bestämma hurdana risker den är beredd att ta. I

samband med bedömningen av dessa risker kan man ofta identifiera och tillgodogöra

möjligheter.
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Samkommunens strategiska mål och åtgärder har fastställts i samkommunens strategi. I

samband med budgetarbetet och motsvarande processer fastställer serviceområden och

dottersammanslutningar sina verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som är härledda från

samkommunens strategiprogram. I samband med budgetarbetet identifierar ansvarsområden,

serviceområden och dottersammanslutningar de risker som kan äventyra måluppfyllelsen och

konsekvenserna av dessa risker samt uppgör och uppdaterar planer och åtgärder som behövs

för att hantera dessa risker. Fullmäktige beslutar om bindande och övriga

verksamhetsmässiga mål som omfattas av budgeten.

Med ekonomiska risker avser man i det här sammanhanget närmast val och risker som är

förknippade med samkommunens, ansvarsområdets, serviceområdets eller en

dottersammanslutnings hushållning, likviditet, finansiering och placeringar. De val och beslut

samt de risk- och möjlighetsanalyser som görs i anslutning till dessa är av central vikt i fråga

om de strategiska och ekonomiska riskerna.

5.3 Verksamhetsrelaterade risker
Verksamhetsrelaterade risker är risker som är förknippade med organisationens personal,

verksamhet och legitimitet, processer samt uppgifter och datasystem som i regel medför

skadliga konsekvenser. Detta riskperspektiv omfattar även skaderisker som kan äventyra

personal- och omgivningssäkerheten samt egendomen. De verksamhetsrelaterade riskerna

inrymmer även risker som är förknippade med överensstämmelse och oegentligheter, vilka

när de realiseras ofta får utöver ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser även

konsekvenser som kan skada anseendet.

De verksamhetsrelaterade riskerna identifieras och bedöms i samband med det dagliga

ledarskapsarbetet. Med tanke på hanteringen av de verksamhetsrelaterade riskerna är det

viktigt att potentiella riskfaktorer har identifierats och att man vidtagit ändamålsenliga åtgärder

samt att de fungerar effektivt. Genom hanteringen av de verksamhetsrelaterade riskerna

strävar man efter att säkerställa att riskerna inte orsakar oförutsedda ekonomiska följder eller

andra skadliga följder. Vid hanteringen av verksamhetsrelaterade risker tillgodogör man sig av

varierande metoder, såsom förmanskontroll, instruktioner och kontroller. Identifierade

verksamhetsrelaterade risker tas i beaktande i planeringen av organisationens beredskap och

kontinuitetshantering på det sätt som fastställts i de givna anvisningarna. De ekonomiska

följderna av skaderisker kan också minskas med försäkringar.
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5.4 Externa risker
Externa risker är risker som uppstår utanför organisationen och som organisationen inte själv

kan hindra från att uppstå. Dylika förändringar kan bland annat anknyta till ekonomi eller

reglering samt lokala eller globala kriser och katastrofer som tillfälligt eller permanent ändrar

verksamhetsmiljön.

De externa riskerna identifieras och bedöms i samband med det dagliga ledarskapsarbetet.

Ansvarsområdena och serviceområdena måste förmå identifiera och beakta de externa

riskerna i synnerhet i samband med den analys som görs av verksamhetsmiljön i anslutning

till de årligen återkommande budgetprocesserna. Dottersammanslutningarna ska tillämpa

liknande principer i sina egna planeringsprocesser.

Det som är viktigt vid hanteringen av de externa riskerna är att man förmår identifiera

förändringar i verksamhetsmiljön och kan bedöma vilka konsekvenser dessa eventuellt

kommer att få. Vid bedömningen av de framtida förändringarna kan man dra nytta av olika

prognoser, scenarier och kalkyleringsmodeller. De mest betydande riskerna måste uppföljas

aktivt och fortlöpande.

Målet med hanteringen av de externa riskerna är att sträva efter att minska följderna av

riskerna ifall de realiseras. I samkommunens verksamhet innebär det här bland annat att man

verksamhetsmässigt och ekonomiskt förbereder sig på framtiden samt snabbt anpassar och

reagerar på ändringar i det rådande läget. De identifierade externa riskerna tas i beaktande i

planeringen av organisationens beredskap och kontinuitetshantering på det sätt som fastställts

i samkommunens beredskapsanvisning.

5.5 Betydande risker som hänför sig ägarstyrning
När det gäller ägarstyrning så är betydande risker sådana strategiska och ekonomiska risker

samt verksamhetsrelaterade och externa risker som hotar de mål som uppställts för

ägarstyrningen eller som i övrigt får synnerligen omfattande konsekvenser ifall de realiseras.

Många av de risker som hänför sig till ägarstyrningen är sådana att de måste hanteras i

samarbete med flera aktörer.

Ägarstyrningssektionen sammanställer och uppgör utvärderingar av de betydande riskerna

som hänför sig till ägarstyrningen. Vid identifieringen och bedömningen av riskerna tillgodogörs

bland annat de risker som serviceområdena och dottersammanslutningarna har identifierat

och utvärderat. Dessa betydande risker rapporteras årligen i samband med

verksamhetsberättelsen i bokslutet.
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5.6 Riskbedömning
Risker bedöms i samband det dagliga ledskarskapsarbetet och beslutsfattandet i och med att

riskperspektivet är en faktor som inverkar på beslutsfattandet. Det strategiska arbete och den

ekonomiska planering som utförs av ansvarsområden, serviceområden och

dottersammanslutningar inrymmer flera element som i själva verket är riskbedömning.

Syftet med riskbedömningen är att identifiera de mest betydande riskerna och analysera hur

de ska hanteras. Innan man påbörjar riskbedömningsprocessen måste man bestämma på

vilken organisationsnivå riskerna ska granskas. Vid riskbedömningen tas de perspektiv och

dimensioner i beaktande som hänför sig till riskhantering. Vid en enskild bedömning kan man

även fokusera sig på bedömningen av ett specifikt riskperspektiv eller riskslag.

Risker kan även identifieras och bedömas med hjälp av enskilda riskbedömningar. En enskild

bedömning eller riskworkshop ersätter inte fortlöpande och mera omfattande

riskhanteringsarbete, men den kan ge en tämligen tillförlitlig bild av nuläget och

utvecklingsbehovet i det delområde som bedömts.

Riskbedömningen kan fördelas i olika faser på följande sätt:

1. Identifiering av risker

I den fas när risker ska identifieras ska man identifiera händelser som kan inträffa eller uppstå

och som bedöms få konsekvenser för organisationens måluppfyllelse. Utgående från

identifieringsfasen sammanställer man de betydande riskerna samt beskriver orsakerna och

konsekvenserna av dessa risker. Denna beskrivning används sedan för att uppgöra

riskbeskrivningar.

2. Bedömning av storleken på riskerna och sannolikheten för att de ska realiseras

Sannolikheten för att identifierade risker ska realiseras och konsekvenserna av dem ska

utvärderas utgående från utvärderingskriterier som fastställts i förväg. I utvärderingskriterierna

ska man ta ställning till huruvida de redan befintliga riskahanteringsmekanismerna ska beaktas

i samband med utvärderingen. Vid bedömningen av risker måste man ta i beaktande i vilken

omfattning risken, om den realiseras, äventyrar bland annat nedan stående faktorer:

• uppnåendet av strategiska, ekonomiska och verksamhetsrelaterade mål

• legitimiteten i verksamheten

• kontinuiteten i verksamheten

• hälsan, säkerheten och omgivningen
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Vid bedömningen bör man även beakta möjligheten att flera risker realiseras samtidigt och de

gemensamma konsekvenserna av de olika riskerna.

3. Bedömning av nuvarande hanteringsmekanismer

Om de hanteringsmekanismer som används i det ögonblick när bedömningen görs inte har

tagits i beaktande i bedömningen av riskstorleken måste riskhanteringsnivån bedömas

separat. Då måste man utreda vilka hanteringsmekanismer kan användas för att bemöta

ifrågavarande risk och huruvida de nuvarande mekanismerna är ändamålsenliga och effektiva.

Dessa hanteringsmekanismer kan exempelvis inrymma tekniska lösningar, tillvägagångssätt

samt anvisningar och hörsammandet av dem.

4. Val av de mest betydande riskerna

Utgående från identifieringen och storleken av riskerna och bedömningen av de nuvarande

hanteringsmekanismerna bör man skapa sig en bild av de mest betydande riskerna och hur

de hanteras. Därefter bör man utreda vilka risker som kräver noggrannare utvärdering.

Ansvarsområden, serviceområden och dottersammanslutningar ska i sina egna utvärderingar

även beakta hur riskerna påverkar sektorövergripande processer. Den grundläggande

principen är att risker inte ska överföras på en annan enhet i samkommunen. Om

ansvarsområdets, serviceområdets eller dottersammanslutningens betydande risker utgör ett

hot för en annan enhet i samkommunen ska det här rapporteras, varefter parterna måste

komma överens om hur frågan ska hanteras.

5.7 Beslut om riskhanteringsmekanismer
Målet med riskhanteringsmekanismerna är att få riskerna på en acceptabel nivå. Om man

konstaterar att de mekanismer som används vid hanteringen av de mest betydande riskerna

inte är tillräckliga måste hanteringen vidareutvecklas.

De huvudsakligaste alternativen vid hanteringen av risker är att radera, undvika, minska,

acceptera eller flytta riskerna. En risk kan alltså accepteras genom ett medvetet beslut eller så

kan man ta en behärskad risk för att dra nytta av en möjlighet. Olika alternativ behöver

nödvändigtvis inte utesluta varandra. Vid valet av hanteringsmekanismer ska man beakta

utbytet, effektiviteten och kostnaderna av de olika alternativen.

De hanteringsmekanismer som används ska kopplas till processerna och gås igenom med

respektive part och behövliga intressegrupper. Riskhanteringsmekanismerna kan också skapa

nya risker som sedan igen måste utvärderas och uppföljas. Vid planeringen och

genomförandet av riskhanteringsmekanismerna måste man fastställa:
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• ansvarsperson(er), tillvägagångssätt, resurser och tidtabeller

• hur effekten av hanteringsmekanismerna ska mätas

• hur mekanismerna ska dokumenteras, uppföljas och rapporteras

Riskhanteringsmekanismerna ska kunna spåras. Hanteringsmekanismerna ska

dokumenteras i exempelvis verksamhetsplanen, processbeskrivningar, arbetsbeskrivningar

som anknyter till processer eller i andra motsvarande handlingar.

De åtgärder och projekt som ska genomföras inom ramen för den interna kontrollen och

riskhanteringen ska inrymmas i verksamhetsplanen, samtidigt ska också kostnaderna beaktas

i budgetförslaget.

6 Kommunikation och rapportering

6.1 Betydelsen av och riktigheten i kommunikationen
Information och kommunikation som gäller och stöder den interna kontrollen och

riskhanteringen behövs på alla nivåer i organisationen för att verksamheten ska kunna ledas i

enlighet med de mål som uppställts för samkommunen. För styrningen och övervakningen av

verksamheten behöver ledningen information om mål, ekonomi, verksamhet, projekt och

upphandlingar samt bestämmelser och beslut samt om hur dessa följs. Information behövs

även om verksamhetsmiljön. Denna information fås bland annat av de parter som anknyter till

ägande, avtal, assistans eller annat samarbete.

En fungerande kommunikation som stöder den interna kontrollen och riskhanteringen

förutsätter att man uppställer mål för kommunikationen och uppföljer dessa mål samt fastställer

tydliga roller, befogenheter och uppgifter för innehållsproduktionen och distributionen av

informationen. Dessutom behöver man rutiner för hur informationen om den interna kontrollen

och riskhanteringen ska distribueras i alla riktningar i organisationen.

Dessutom måste kommunikationen med samkommunens externa intressegrupper, såsom

kunder, kommuninvånare, serviceproducenter, revisorer tillsynsmyndigheter och övrig

statsförvaltning, löpa effektivt. Av de externa aktörerna får man också information om brister

och oändamålsenligheter i den interna kontrollen, men även om risker som realiserats.

För att verksamheten ska vara resultatrik måste man ha tillgång till adekvata och tillräckliga

uppgifter till grund för och verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Uppgifternas riktighet, tillgänglighet och förtrolighet skyddas genom hanteringen av datarisker.

Hanteringen av dessa risker omfatta tillvägagångssätt och rutiner som hänför sig till
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handläggare av uppgifter, tekniska skyddsmekanismer samt skydd av utrymmen där uppgifter

handläggs.

Ansvaret för ordnandet av hanteringen av datarisker och tillsynen av hanteringsmekanismerna

innehas av den som äger informationen samt den som äger det datasystem med vilka

informationen handläggs. De uppgifter som handläggs måste identifieras och klassificeras för

att man ska kunna förhindra att viktig information förändras, handläggs otillbörligt, försvinner

och blottläggs. Information i olika form (exempelvis elektroniska uppgifter eller

pappershandlingar) förutsätter olika skyddsmekanismer.

Hanteringen av datarisker genomförs med bland annat följande verktyg:

• direktiv, utbildning, kommunikation, utvärdering och granskningar

• klara beskrivningar av vem som äger uppgifterna och vem som innehar

övervakningsansvaret

• klassificering och skydd av uppgifter

• tekniska datasäkerhetsrelaterade skyddsmekanismer

• hantering av tillgång till datasystem

• dokumentation av viktiga funktioner och datasystem

• bakgrundsutredningar av anställda och sekretessavtal

• uppföljning och utredning av fel och överraskande händelser

• skydd och passerkontroll som hänför sig till lokaler

• beredskap för störningar och olyckor

Det finns ingen orsak att hemlighålla uppgifter utan grund. Genom informationstransparens

främjas tillgodogörandet av informationen samt bland annat den transparens och tillit som

hänför sig till verksamheten och användningen av medel. Dessutom måste riktigheten och

oföränderligheten hos offentlig information tryggas.

6.2 Rapportering
Det viktigaste verktyget för samkommunens ledning är de rapporter som uppgörs om

måluppfyllelsen och hörsammandet av stadgor och beslut samt uppdagade avvikelser. De

uppgifter som rapporteras ska vara tillförlitliga, väsentliga, aktuella och i rätt form.

Kvaliteten på informationen påverkas av dess relevans, tidsenlighet, riktighet och tillgänglighet.

En av de viktiga uppgifterna som utförs inom ramen för kontrollen är att se till att informationen

är riktig och till sin form adekvat.
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Riktigheten av informationen bekräftas med kontroll av de processer som används för att ta

fram information och rapporter. Ansvaret för att riktigheten av informationen bekräftas, även

av information som fåtts av externa aktörer, ligger hos den som äger ifrågavarande funktion

eller process. Dessutom bör man i kontrollen av riktigheten av rapporteringen och

informationen även uppmärksamma risken för oegentligheter.

Arbetet med att ta fram information och rapporter som stöder den interna kontrollen och

riskhanteringen förutsätter:

• att man fastställer hurdana uppgifter som behövs

• att man identifierar informationskällor och system som producerar information

• att man kommer överens om hur informationen ska förädlas

• att man har informationsinsamlings- och distributionskanaler samt kanaler för att

förmedla information

• att man har uppföljningssystem med fastställda mål, mätare och processer

• att man utreder avvikelser och tillser vidtagna korrigerande åtgärder samt

• att information och informationskällor stundom omvärderas

Det lönar sig inte att producera information ifall kostnaderna och arbetsmängden överskrider

det erhållna utbytet. Information kan i allmänhet tas fram via datasystem effektiverare och

lättare när informationsbehoven har tagits i beaktande redan i de krav som ställs i samband

med nya datasystemsprojekt. Därför måste den interna kontrollens och riskhanteringens

informationsbehov tas med i definitionen av de krav som ställs i samband med nya

datassystemsprojekt.

Rapporter som produceras inom ramen för ansvarsområdenas, serviceområdenas och

dottersammanslutningarnas operativa verksamhet stöder deras egna interna kontroll och

riskhantering. Enheter på olika nivåer kan i den interna kontrollen och riskhanteringen

tillgodogöra sig av rapporter om bland annat:

• uppföljningen av ekonomin och verksamheten

• uppföljningen av befogenheter och användningen av dem

• avvikelser och fel

• skador och tillbud

Bokföringsnämndens kommunsektion har berett en allmän anvisning om upprättande av

bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner. Enligt anvisningen

förutsätts styrelsen avge en grundad redogörelse som främjar god förvaltningssed om den

interna kontrollen i samkommunen och skilt om tillbörligheten och tillräckligheten av

koncernövervakningen.
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7 Uppföljning, utvärdering och utveckling av intern
kontroll och riskhantering

7.1 Uppföljning, utvärdering och utveckling på olika
nivåer i samkommunen
Funktionsdugligheten hos den interna kontrollen och riskhanteringen uppföljs, utvärderas och

utvecklas på alla nivåer i samkommunen. Ansvaret för uppföljningen ligger hos de ledande

tjänsteinnehavarna samt hos dottersammanslutningars verkställande direktörer och organ. I

utvärderingen och utvecklingen av den interna kontroll och riskhantering som genomförs på

samkommunsnivå tillgodogör man sig av beskrivningar, utvärderingar och rapporterade

utvecklingsåtgärder som ansvarsområden, serviceområden och dottersammanslutningar har

upprättat om den interna kontrollen och riskhanteringen.

Uppföljning och utvärdering utgör en viktig del av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Genom uppföljningen och utvärderingen bekräftar man funktionsdugligheten hos den interna

kontrollen och riskhanteringen samt identifierar avvikelser som observerats i verksamheten

och verksamhetsresultaten. Avvikelser kan vara ett tecken på en bristfällig övervakning, varvid

man får en möjlighet att söka primärorsaken till bristen och vidta korrigerande åtgärder.

Verksamhetsmiljön, målen, organisationsstrukturen och verksamhetsprocesserna ändras

under tidens gång. Även övervakningen måste förändras i takt med förändringarna. Genom

uppföljning och utvärdering kan man bland annat:

• bekräfta att övervakningen är effektiv och funktionsduglig

• observera förändringar i verksamhetsmiljön, organisationen och verksamheten, vilka kan

leda till att risker uppstår eller förändras

• lära sig av tillbud och misslyckanden

• identifiera och utvärdera avvikelser och nya risker

• utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen

Ledningen och förmännen uppföljer, utvärderar och utvecklar den interna kontrollen och

riskhanteringen inom sina respektive ansvarsområden. De ska i den dagliga verksamheten

följa upp risker och bedöma funktionsdugligheten och ändamålsenligheten av den interna

kontrollen och riskhanteringen. Genom att förena den uppföljningsinformation som skapas

med hjälp av datatekniken med den resultatgenomgång som utförs av personalen kan man få

till stånd en effektiv och ständig utvärdering. Utöver den ständiga uppföljningen som inbakats

i den dagliga verksamheten och processerna måste man även genomföra periodvisa

utvärderingar.
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De observationer som fås via uppföljningen och utvärderingen av bristerna i den interna

kontrollen och riskhanteringen ska rapporteras till de personer som ansvarar för att korrigerade

åtgärder blir vidtagna. Därtill ska de observerade bristerna rapporteras i organisationslinjen till

en nivå som befinner sig åtminstone en nivå högre än de personer som ansvarar för de

korrigerande åtgärderna.

7.2 Redogörelse för intern kontroll och riskhantering
Alla redovisningsskyldiga organ i samkommunen ger som en del av sin verksamhetsberättelse

en redogörelse för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, för brister som

observerats vid kontrollen och för hur dessa ska korrigeras.

I redogörelsen för den interna kontrollen och riskhanteringen förutsätts man utvärdera

lednings- och förvaltningsseden, nuläget och utvecklingsbehoven gällande den interna

kontrollen och riskhanteringen. Utvärderingen ska vara systematisk och tillräckligt omfattande

i förhållande till organisationens storlek och struktur. Vid upprättandet av redogörelsen ska

samtlige delområden som omfattas av den interna kontrollen och riskhanteringen utvärderas

systematiskt

7.3 Användning av intern revision
Den interna revisionen är en opartisk stödfunktion för styrelsen och den högsta ledningen.

Denna objektiva utvärderings-, kontroll- och konsulteringsverksamhet stöder utvecklingen av

organisationen samt måluppfyllelsen. Den interna revisionen är inriktad på hela

organisationens interna kontroll, riskhantering samt lednings- och förvaltningsprocesser. Den

interna revisionen styrs av internationella anvisningar i branschen, vilka omfattar bland annat

etiska regler, yrkesstandarder och praktiska anvisningar.

Samkommunens ledning kan använda sig av intern revision för att omsätta den interna

kontrollen i praktiken när den ska bedöma ledningens och förvaltningens, den interna

kontrollens och riskhanteringens resultat och tillräcklighet. Samkommunen har en egen intern

revisor, men samkommunens ledning kan vid behov köpa denna tjänst även av en

utomstående aktör.

Samkommunens ledning ska överväga behovet av separata utvärderingar på basis av:

• resultaten av tidigare uppföljningar och utvärderingar

• antalet förändringar som påverkar övervakningsbehovet
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• naturen och omfattningen av förändringarna och de risker som är förknippade med

dem

• kompetensen och erfarenheten hos de personer som sköter övervakningen

7.4 Den externa revisionens utvärderingsuppgift
Den externa revisionen är oavhängig från den operativa ledningen och den övriga

organisationen. Den externa övervakningen sköts av en revisor, revisionsnämnd och

revisionsverket.

Revisor

Fullmäktige väljer en revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och ekonomin.

Revisorn ska granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut med

iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Dessutom ska revisorn

granska att de uppgifter som gäller grunderna för statsandelarna är riktiga, och att

samkommunens interna kontroll och riskhantering samt övervakningen av ägarstyrningen har

ordnats som sig bör. Revisorn avger en revisionsberättelse till fullmäktige och rapporterar om

resultaten av revisionen även till samkommunens ledning, revisionsnämnden och

revisionsobjektet.

Revisionsnämnden

Revisionsnämndens ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och

ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål som

fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin har nåtts i samkommunen. Ytterligare ska

nämnden bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt

sätt. Denna verksamhet omfattar förutom samkommunen och ägarstyrningen även samarbete

mellan kommunerna och övrig verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och finansiering.

Nämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager

redogörelserna för fullmäktige.

Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för respektive år till fullmäktige och kan

efter eget omdöme upprätta separata rapporter till fullmäktige i ärenden som är betydande för

samkommunens verksamhet och ekonomi.
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7.5 SHQS-kvalitetsprogrammet

Organisationen har förbundit sig till att tillämpa de standarder som används i SHQS-

kvalitetsprogrammet. De självvärderingar samt de interna och externa kvalitetsauditeringar

som hänför sig till kvalitetsprogrammet hjälper också organisationen att ständigt förbättra

verksamheten och bidrar till att den interna kontrollen fungerar ändamålsenligt.

.
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Direktiv för den interna revisionen

1 § Bakgrund och syfte
Den interna revisionen är styrelsens och ledningens verktyg för att förvissa sig om den interna

kontrollens tillräcklighet. Intern revision kan sägas omfatta alla de åtgärder och rutiner med

vilka organisationen strävar efter att säkerställa att den uppnår de mål som uppställts för

verksamheten och tryggar kontinuiteten i verksamheten, dvs. ser till att verksamheten är

framgångsrik och laglig. I praktiken betyder det här att:

• den information som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig

• lagstiftning, myndighetsföreskrifter och beslut fattade av olika organ iakttas

• egendom och resurser tryggas.

Det här är alltså en process som anknyter till den dagliga ledningen och styrningen samt det

dagliga arbetet. Den interna kontrollen omsätts i praktiken av människor på alla nivåer i

organisationen – och består inte enbart av olika principer, anvisningar, system och modeller. I

vår arbetsdag kommer den interna kontrollen till uttryck bland annat genom att uppgifter,

befogenheter och ansvar är tydligt fördelade, genom kontroll- och rapporteringsskyldigheter,

genom skydd av information och informationssystem, genom skydd av egendom och

avtalshantering. Ansvaret för den interna kontrollen ligger utöver på ledningen även på alla de

övriga personer som ansvarar för måluppfyllelsen. Riskhanteringen är ansluten till den interna

kontrollen, eftersom måluppfyllelsen påverkas av varierande externa händelser som

organisationen inte kan påverka i någon större utsträckning. Genom riskhantering kan man få

en rimlig visshet om att den operativa ledningen och styrelsen i tid blir medveten om inom

vilken tidsram de uppställda målen kommer att uppnås.

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen och dess uppgift är att hjälpa

organisationen att nå målen genom att erbjuda ett systematiskt angreppssätt för att utvärdera

och utveckla organisationens riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesser.

I den interna revisionen tillämpas etiska kriterier och förhållningsregler (IIA) som uppgjorts av

branschens fackorganisation. Dessa kriterier och förhållningsregler omfattar integritet,

objektivitet, konfidentialitet och kompetens.

Integritet skapar förtroende och bildar grunden för tilliten till revisorns omdöme. Revisorn ska

utföra sitt arbete på ett ärligt, noggrant och ansvarsfullt sätt samt följa lagar och tillhandahålla

de uppgifter som lagar och professionen förväntar samt respektera och verka för

organisationens legitima och etiska mål.
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Revisorn ska inte medvetet delta i illegal verksamhet eller vara involverad i för yrkeskåren eller

organisationen diskrediterande sammanhang.

Objektivitet: Revisorn ska visa högsta grad av yrkesmässig objektivitet vid insamling,

utvärdering och kommunikation av information om den verksamhet eller process som

granskas. Revisorn ska göra en balanserad utvärdering av alla relevanta omständigheter och

får inte otillbörligt låta sig påverkas av sina egna eller andras intressen i sina bedömningar.

Revisorn ska inte delta i någon aktivitet eller relation som försvagar eller kan antas försvaga

deras opartiska utvärdering. Revisorn ska inte motta något som kan störa eller som kan antas

störa det professionella omdömet. Revisorn ska tillkännage alla väsentliga saker som han/hon

känner till och som kan ge en felaktig bild av de bedömda funktionerna om de utelämnas.

Konfidentialitet: Revisorn ska respektera värdet av och äganderätten till informationen de får

tillgång till och får inte röja denna utan särskilt tillstånd, förutsatt att det inte finns juridiska eller

yrkesmässiga skyldigheter att göra så. Revisorn ska omsorgsfullt använda och skydda den

information han/hon får tillgång till i arbetet, och ska inte använda information för egen vinning

och inte heller på något sätt som skulle vara oförenligt med lag eller skadligt för

organisationens legitima och etiska målsättningar.

Kompetens: Revisorn ska tillämpa de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för

utförande av uppgiften. Revisorn ska utföra sitt revisionsuppdrag i överensstämmelse med de

professionella standarderna samt kontinuerligt höja sin yrkeskompetens samt effektiviteten,

verkningsfullheten och kvaliteten på sina tjänster.

Samkommunen har en vakans för en intern revisor.

2 § Befogenheter, ansvar och rätt till tillgång till
information
Administrativt verkar den interna revisionen under ekonomiförvaltningen samt rapporterar till

samkommunens direktör om de fynd som den interna revisionen observerat vid revisionen av

verksamheten. Den sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken är underställd styrelsen,

får årligen en sammanfattning över den revision som genomförts, och vid behov en precisare

redogörelse för enskilda revisioner. Internrevisionens arbetsfält täcker organisationens

verksamhetsområden med undantag för samkommunens fullmäktige och styrelse.

Internrevisionen granskar inte klinisk/ vårdrelaterad verksamhet.
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Den interna revisionen är oberoende av de funktioner som granskas.

Den interna revisionen har inga befogenheter eller ansvar gentemot de funktioner som

granskas.

Den interna revisionen skall iaktta de stadganden och bestämmelser som utfärdats om

hemlighållande av uppgifter.

Den interna revisionen har rätt att för sin revisionsuppgift få nödvändiga uppgifter och

dokument, träffa nödvändiga personer och få tillgång till att granska fysisk egendom som

anknyter till ärendet. Därtill är den berättigad att av verksamhetsenheterna få den hjälp som

behövs med tanke på skötseln av uppgifterna.

3 § Uppgifter
Den interna revisionen har till uppgift att i enlighet med arbetsprogrammet eller som särskilt

tilldelade uppgifter granska och utvärdera:

1. verksamhetens resultatmässighet, garanterandet av egendomen samt

resursanvändningen

2. kontroll- och riskhanteringsmekanismernas tillräcklighet och ändamålsenlighet

3. tillförlitligheten, rättidigheten och ändamålsenligheten i fråga om rapportering och annan

informationsgång

4. riktigheten, efterlevnaden och ändamålsenligheten beträffande beslut, avtal och direktiv.

Därtill ska intern revisionen

5. delta som sakkunnig i olika utvecklingsprojekt enligt särskild överenskommelse

6. ge råd till samkommunens olika enheter i frågor som berör intern kontroll

7. utvärdera anordnandet av interna kontrollen i samband med det årliga bokslutet

8. upprätthålla ett kvalitetssäkringssystem som täcker internrevisionens samtliga

verksamhetsområden

Intern revisionen rapporterar observerade brister och föreslår förbättringsåtgärder.

4 § Planering
Den interna revisionen bygger på en riskorienterad planering. I det arbetsprogram som årligen

uppgörs för den interna revisionen iakttas de risker som anknyter till organisationens

verksamhet och ekonomi, betydelsefulla förändringar i verksamheten och ledningens
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synpunkter. Arbetsprogrammet fastställs av samkommunens direktör. Arbetsprogrammet ges

revisionsnämnden samt den externa revisorn tillkänna.

Utöver arbetsprogrammet kan revisorsassistenten ta emot extraordinära uppgifter om vilka

överenskommes skilt med samkommunens direktör.

5 § Arbetsmetoder
Den interna revisionen bygger på insamling av objektiva observationer, varefter dessa

observationer används för att skapa en helhetsbild av situationen.

Syftet med den interna revisionen är att ge organisationen en opartisk bedömning av

riskhantering, tillsyn eller lednings- och förvaltningsprocesser.

Det hör till revisionsuppdraget att fastställa mål för revisionen, inhämta bestyrkande

information och analysera denna information, göra slutsatser och vid behov avge

rekommendationer om hur missförhållanden ska korrigeras och verksamheten ska utvecklas.

Den bestyrkande informationen kan förvärvas exempelvis genom analytiska metoder,

undersökning av dokument, observationer och intervjuer. Den interna revisionen beskrivs och

rekommendationer avges i form av en revisionsrapport. Denna kan även inrymma

ställningstaganden av personer som ansvarar för den granskade verksamheten, dvs. hur de

anser att utvecklingsförslagen borde omsättas i praktiken.

Konsultationer omfattar rådgivning och andra tjänster av liknande karaktär som har till syfte att

ge organisationens funktioner ett mervärde men också rekommendationer om hur

organisationens riskhanterings-, tillsyns- samt lednings- och förvaltningsprocesser borde

utvecklas, men utan att den interna revisionen tilldelas ett beslutsansvar.

Konsultationstjänster kan bland annat innefatta rådgivning (inkl. enskilda ställningstaganden

och kommentarer), handledning av självutvärderingar och utbildning i områden som hör till den

interna revisionens sakkunskap. Karaktären och omfattningen av konsultationen ska

överenskommas med kunden för att den interna revisionen ska kunna slå vakt om sin

opartiskhet och objektivitet.

6 § Rapportering och uppföljning
Den interna revisionen avger en rapport om sitt arbete till samkommunens direktör på

överenskommet sätt. Den sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken är underställd

styrelsen delges årligen en sammanfattning över genomförda granskningar. Rapport över



7

enskild granskning delges ansvarspersonen för den granskade verksamheten samt dennes

förman.

Internrevisionens rapporter ges även revisionsnämnden och externa revisorn tillkänna.

För extraordinära uppgifter sker rapporteringen enligt skild överenskommelse.

Rapporteringen kan ske muntligt eller skriftligt beroende på signifikansen av revisionsfynden.

Principer för rapporteringen är att

1. efter fullgjord granskning eller annan uppgift avges skriftlig rapport utan dröjsmål

2. innan rapport avges diskuteras observationer och åtgärdsförslag med ansvarsperson för

den granskade verksamheten

3. ur rapporten framgår granskningens syfte, omfattning och resultat

4. i fall av upptäckta missbruk underrättas även externa revisionen

Interna revisorn ska följa med att i granskningsrapporter givna åtgärdsförslag behandlas i

behörig instans.

7 § Den interna revisionens ställning gentemot övriga
utvärderings- och kvalitetssäkringsfunktioner
Den interna revisionen ska för att minimera överlappningar utbyta information och samordna

verksamheten med andra interna och externa utvärderings- och kvalitetssäkringsfunktioner,

så att dessa tillsammans utgör ett heltäckande övervakningssystem.

8 § Dokumentation och arkivering
Den interna revisionen ska uppgöra arbetspapper över genomförda granskningar för att påvisa

vilka arbeten som omfattas av arbetsplanen, men även över övriga genomförda arbeten och

granskningar, angivet per revisionsobjekt. Arbetspappren ska uppgöras och förvaras så att

observationer och rekommendationer kan påvisas även i efterskott på basis av dem.

Internrevisionens granskningsrapporter arkiveras i enlighet med samkommunens arkivstadga.
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Upphandlingsdirektiv för samkommunen för
Österbottens välfärdsområde

1. Utgångspunkter för upphandlingsdirektivet
I samkommunens anskaffningsverksamhet följs lagen om offentlig upphandling (1397/2016,

senare upphandlingslagen), Finlands kommunförbunds allmänna upphandlingsdirektiv för

kommuner samt detta upphandlingsdirektiv som godkänts av styrelsen för samkommunen. I

upphandlingsverksamheten beaktas även den av Finansministeriet utarbetade nationella

strategi för offentlig upphandling som lanserades 2020

(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162420/Nationell%20strategi%20f

%c3%b6r%20offentlig%20upphandling%202020.pdf?sequence=3&isAllowed=y).

Målet med offentlig upphandling är att garantera att anskaffningen görs till det totalekonomiskt

förmånligaste priset samt att alla presumtiva leverantörer ges möjlighet att konkurrera på

jämbördiga grunder.

I den praktiska anskaffningsverksamheten tillämpas och läggs vikten på de principer som

gäller för god upphandlingspraxis och god förvaltning. Vid upphandling strävar man efter

kostnadsmedvetenhet och funktionsduglighet. Vid upphandling ska de som deltar i

upphandlingsförfarandet behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, samtidigt

som man ska agera öppet och beakta proportionalitetskraven. Därtill skall beslutsfattandet

vara tillräckligt transparent.

Inom offentlig förvaltning bygger beslutsfattande på beredning. En beredning av en

upphandling består av följande skeden:

· definition av behov dvs. vad ska upphandlas

· uppgörande av en offertförfrågan samt uppställande av valkriterier

· offertöppning och sammanställning av offerter

· utlåtanden av användarna och uppgörande av beslutsförslag

· beslut som ska motiveras utgående från valkriterierna

· delgivning av alla parter om beslutet

· beställning eller avtal
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2. Upphandlingsbefogenheter
I samkommunen fastställs upphandlingsbefogenheterna utgående från det momsfria värdet

på upphandlingen.

I budgeten godkänner fullmäktige bindande uppgiftsspecifika mål för samkommunens

verksamhet och ekonomi samt de anslag och beräknade inkomster som målen kräver samt

mål för samkommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Även investeringsbudgeten för

fastighetsinvesteringar som överstiger 50.000 euro fastställs på projektnivå av fullmäktige

medan styrelsen fastställer de enskilda investeringarna för apparatur och inventarier som

överstiger 15.000 euro.

Samkommunens styrelse fastställer ansvarspersoner som på resultatenheterna har

befogenhet att göra enskilda upphandlingar som omfattas av driftsbudgeten och görs inom

ramen för de årligen fastställda anslagen. Befogenheterna är sammankopplade med

tjänsteinnahavarens budgetansvar.

Beslut om enskilda upphandlingar i driftsbudgeten fattas av respektive ansvarsperson inom

ramen för det årliga anslaget.

Beslut om gemensamma årsofferter fattas av inköpsdirektören. Beslut om upphandlingar som

görs inom investeringsbudgeten fattas av förvaltningsdirektören upp till 50.000 euro och av

samkommunens direktör vid upphandlingar som överskrider 50.000 euro.

En mer detaljerad beskrivning av beslutsbefogenheterna kompletterar detta direktiv.

Om man i de upphandlingsbefogenheter som årligen fastställs i styrelsen inte har fastställt

någon särskild person som ska godkänna ifrågavarande upphandling så fattas beslutet om

upphandlingen av samkommunens direktör och/eller förvaltningsdirektören.

3. Upphandlingsorganisation
Den enhet dit varan eller servicen anskaffas fungerar som upphandlande enhet.

Samkommunens egen upphandlingsverksamhet är centraliserad till en upphandlings- och

logistikenhet som leds av inköpsdirektören. Upphandlings- och logistikenheten

konkurrensutsätter upphandlingar på uppdrag av samkommunens övriga resultatenheter eller

överför konkurrensutsättningsuppdraget till Teese Botnia. Utan uppdrag deltar inköpsenheten

inte i konkurrensutsättningen.

Inom ramen för samarbetet inom specialupptagningsområdet, Teese Botnias gemensamma

upphandlingar och Hansels gemensamma upphandlingar följer man de gemensamma regler
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som fastställts för samanskaffningar. Samkommunen har godkänt det avtal som förpliktigar

det att följa de ingångna avtalen och gjorda produktvalen.

Tolkningsdirektiv i frågor som berör upphandlingar och upphandlingsprocesser kan vid behov

ges av inköpsdirektören. Tolkningsdirektiv om samkommunens linjedragningar i fråga om

upphandlingar ges däremot av samkommunens direktör och förvaltningsdirektören.

4. Upphandlingar som underskrider det nationella
tröskelvärdet
Vid upphandlingar som underskrider tröskelvärdet tillämpas samkommunens eget

upphandlingsdirektiv i enlighet med nedan stående klassificering. Vid upphandling ska man

alltid tillämpa god upphandlingspraxis och sträva efter att uppnå ett totalekonomiskt förmånligt

pris.

Enligt 25 § i upphandlingslagen är de nationella tröskelvärden följande:

Upphandlingslagen Tröskelvärde (euro)
Varu- och tjänsteupphandling 60.000

Koncessioner/tjänster 500.000

Social- och hälsovårdstjänster

(Upphandlingslagen, bilaga E, punkt 1-4) 400.000

Andra särskilda tjänster

(Upphandlingslagen, bilaga E, punkt 5-15) 300.000

Byggentreprenader 150.000

Planeringstävlingar 60.000

Upphandlingar under 10.000 euro

Inget annonsförfarande (HILMA) används, utan man tyr sig till egen prövningsrätt och tillämpar

god förvaltningssed inom ramen för budgeten. Prisförfrågningar görs per telefon eller per e-

post och anbud kan ges per e-post. Vid upphandlingar på en enskild vara eller tjänst vars värde

överskrider 2.000 euro fattar enhetens ansvarsperson ett skriftligt beslut som delges per e-

post och beställningen görs omedelbart efter beslutet. Vid upphandlingar som underskrider

2.000 euro är det inte möjligt att söka om ändring. En upphandlingsrättelse kan göras i fråga

om beslut som berör upphandlingar som överskrider 2.000 euro.
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Upphandlingar 10.000–19.999 euro

Inget annonsförfarande används (HILMA), utan man skickar en skriftlig (e-post o.d.)

prisförfrågan (anbudsförfrågan) till minst tre (3) potentiella anbudsgivare. Om det inte finns tre

anbudsgivare för ifrågavarande vara/tjänst eller om upphandlingen av någon annan motiverad

orsak genomförs som direktupphandling så ska detta motiveras i upphandlingsbeslutet. En

motiverad orsak kan t.ex. vara en specialprodukt/-tjänst. Orsaken måste alltid anges i

tjänsteinnehavarbeslutet. Anbudsgivare ska ges en rimlig tid att lämna ett anbud.

Enhetens ansvarsperson gör ett skriftligt beslut som delges anbudsgivarna. Valkriterierna vid

upphandlingen är alltid det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet där grunderna för detta

kan vara 1) förmånligaste pris, 2) förmånligaste kostnader (livscykelkostnader) eller 3) bästa

pris/kvalitet-förhållande. Valkriterierna ska anges i prisförfrågan och beslutet. Beställningen

görs omedelbart efter beslutet.

I upphandlingsbeslutet ska man ange åtminstone bakgrundsuppgifterna för upphandlingen,

begärda och inkomna anbud/anbudsgivare, de momsfria anbudspriserna, den valda

leverantören/serviceproducenten och motiveringarna till beslutet. En upphandlingsrättelse kan

göras om upphandlingsbeslutet.

Upphandlingar över 20.000 euro

Annonsförfarande (HILMA) kan användas efter eget omdöme, men det här är inte nödvändigt.

En begäran om anbud ska skickas till åtminstone tre (3) potentiella anbudsgivare.

Anbudsgivarna ska ges en rimlig tid att lämna ett anbud, åtminstone två veckor. Om det inte

finns tre anbudsgivare för ifrågavarande vara/tjänst eller om upphandlingen av någon annan

motiverad orsak genomförs som direktupphandling så ska detta motiveras i

upphandlingsbeslutet. En motiverad orsak kan t.ex. vara en specialprodukt/-tjänst. Orsaken

måste alltid anges i tjänsteinnehavarbeslutet.

Enhetens ansvarsperson fattar ett skriftligt beslut som delges anbudsgivarna elektroniskt. Det

valkriterium som används vid upphandlingen är det totalekonomiskt förmånliga priset (pris +

kvalitet) eller det förmånligaste priset. Valkriteriet ska anges i anbudsförfrågan och beslutet.

Beställningen kan efter prövning göras före besvärstiden har löpt ut.

På basis av de inkomna anbuden så gör man en jämförelse och ett förslag till

upphandlingsbeslut. Beslutet delges anbudsgivarna elektroniskt. En upphandlingsrättelse kan

göras om upphandlingsbeslutet.
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5. Upphandlingar som överskrider det nationella
tröskelvärdet
Upphandlingslagen tillämpas på upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet.

Konkurrensutsättningen görs enligt kapitel 11 i upphandlingslagen. Upphandlingar som

överskrider tröskelvärdet måste annonseras i HILMA-databasen samt på samkommunens

webbplats.

Vid dylika upphandlingar används total ekonomisk förmånlighet som valkriterium. Det

förmånligaste priset kan användas utan motivering som valkriterium vid varuupphandlingar,

men i samband med övriga upphandlingar ska användningen av det förmånligaste priset som

kriterium motiveras i upphandlingshandlingarna.

Skeden i upphandlingsprocessen:

· anbudsförfrågan bereds;

· val av upphandlingsförfarande (upphandlingsförfarandet kan fritt väljas men ska

beskrivas i upphandlingsannonsen/anbudsförfrågan);

· anbudsförfrågan publiceras i HILMA-databasen;

· anbuden mottas;

· anbuden öppnas efter att tidsfristen löpt ut (ett öppningsprotokoll ska uppgöras);

· anbudsgivarnas förutsättningar att bemöta upphandlingen granskas;

· granskning av att anbuden överensstämmer med anbudsförfrågan;

· anbuden jämförs;

· upphandlingsbeslut fattas; samt

· upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisningar delges anbudsgivarna skriftligt samt

övriga aktörer som behöver dessa dokument.

6. Upphandlingar som överskrider det EU-tröskelvärdet
Upphandlingslagen tillämpas på upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet.

Konkurrensutsättningen görs i enlighet med kapitel 5 i upphandlingslagen. EU-tröskelvärden

fastställs med två års mellanrum. Upphandlingsförfarandet och tidsfristerna för upphandlingar

som överskrider EU-tröskelvärdet fastställs i den gällande upphandlingslagen.

Upphandlingsannonsen publiceras i HILMA-databasen, varifrån den vidareförmedlas till TED-

databasen och därigenom över hela EU för kännedom. För utvärderingen av lämpligheten av

anbudsgivare har man tagit i bruk ett enhetligt europeiskt upphandlingsdokument (ESPD).
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Avtalet kan tidigast ingås efter 14 dagar från delgivningen, eftersom man i dylika upphandlingar

tillämpar en väntetid. I samband med upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet ska

man göra en annons i efterhand i HILMA-databasen, där man anger med vem avtalet/avtalen

har ingåtts.

Konkurrensutsättningsprocessen kan vara i 5–8 månader på grund av de tidsfrister som

fastställs i upphandlingslagstiftningen, inköpsenhetens beredningsarbete och styrelsens

mötestidtabeller.

7. Upphandling som process
Upphandlingar ska genomföras på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt. I upphandlingar

skall man ta tillvara befintliga konkurrensmöjligheter och sträva efter ett resultat som

totalekonomiskt sett är det förmånligaste för samkommunen.

Vid planeringen av upphandlingar skall man beakta att genomförandet av upphandlingar som

överskrider EU-tröskelvärdet vanligtvis räcken minst 6 månader och även då det handlar om

upphandlingar över de nationella tröskelvärdena skall upphandlingen inledas senast 3-4

månader innan kontraktet man önskar ingå träder i kraft.

Upphandlingen bereds som ett mångprofessionellt samarbete med ett tillräckligt antal

sakkunniga i processens olika skeden i syfte att få ett slutresultat som är ändamålsenligt. En

upphandling skall ses som en helhet och de aktörer som deltar i konkurrensutsättningen bör

förstå innebörden och effekterna av upphandlingen. Likartade produkter och tjänster som

behövs inom samkommunen och dess olika enheter skall upphandlas på ett centraliserat sätt.

En grundläggande förutsättning för att konkurrensutsättningen av en anskaffning ska lyckas är

att den upphandlande enheten har klargjort vad den planerade upphandlingen omfattar samt

vilka konsekvenser den har för samkommunens funktioner. Föremålet för upphandlingen skall

definieras på ett tillräckligt noggrant och entydigt sätt med avseende på egenskaper eller

tjänstebeskrivning. Definieringen av upphandlingens innehåll är ett krävande skede i

processen men samtidigt en förutsättning för att säkerställa att anbuden är likvärdiga och

jämförbara och att resultatet blir det eftersträvade.

Innan en upphandling inleds skall man klargöra huruvida samkommunen redan har ett

gällande avtal. Om en vara eller tjänst kan anskaffas av en avtalsleverantör skall beställningen

eller köpet göras av avtalsleverantören. I planeringsskedet kartläggs också

samarbetsmöjligheter och eventuell gemensam konkurrensutsättning.
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Om en produkt eller en tjänst som behövs inte omfattas av ett avtal ska anskaffningen

konkurrensutsättas enligt de principer och värdetrösklar som anges i detta direktiv. En

förutsättning för att upphandlingen skall kunna verkställas är att det för upphandlingen finns

anslag i en godkänd budget, upphandlingen har verkställts och behovet fortfarande är aktuellt

vid tidpunkten för verkställandet. Beslut om att ta avtalsoptioner i bruk, godkännande av

prisförändringar och övriga relevanta ändringar som hör till upphandlingsprocessen görs efter

en helhetsutvärdering av de som berörs.

Upphandlingsprocessen kan visualiseras på nedanstående sätt:

8. Anbudsförfrågan
Upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet, tröskelvärdet för särskilda tjänster

samt social- och hälsovårdstjänster samt EU-tröskelvärdet ska alltid annonseras i HILMA-

databasen samt på samkommunens webbplats.

Även i samband med upphandlingar som underskrider tröskelvärdet, men som överskrider

10.000 euro ska man göra en anbudsförfrågan. Vid upphandlingar som underskrider 10.000

euro gör man en prisförfrågan, men även då kan man använda sig av en anbudsförfrågan.

Anbudsförfrågan ska innehållsmässigt vara klar och tydlig. De krav som ställs på

upphandlingen fastställs alltid från fall till fall av inköpsenheten och den enhet som gör

upphandlingen (= enhet dit varan/tjänsten anskaffas) i samband med planeringen och

beredningen av upphandlingen.

I samband med upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet ska jämförelsekriterier och

hur de viktas (procent/poängsättning) alltid fastställas. Jämförelsekriterierna ska anges i

Planering och beredning:
Insamling av information

Konkurrensutsättning: Teknisk
och lagstadgad process

Avtalsskedet:
Kontroll av
avtalsförpliktelser och
uppföljning

· Data och erfarenheter från
tidigare upphandlingar.

· Uppställande av mål och
behovsanalys.

· Marknadsanalys och -
dialog.

· Definiering av kriterierna
och minimikraven.

· Beredning av
anbudsbegäran och
bilagor.

· Annonsering

· Mottagande och öppnande
av anbud.

· Kontroll av
behörighetskrav.

· Kontroll av att anbuden
motsvarar
anbudsförfrågan.

· Jämförelse och
poängsättning av anbuden.

· Upphandlingsbeslut och
delgivning.

· Upprättande av avtal och
elektronisk arkivering.

· Efterannons (EU)
· Uppföljning av avtalet och

prestationerna.
· Övervakning av avtalet och

beaktande av
avtalsperiodens slut.
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anbudsförfrågan. I samband med upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet ska man

dessutom motivera varför man använder det totalekonomiskt mest förmånliga priset som

grund.

I samband med upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet behöver man inte

specificera vikten på de subkriterier som används som jämförelsegrund. I dylika fall räcker det

med att jämförelsegrunderna anges i viktighetsordning. Kvalitetskriterier kan även införas

under de obligatoriska krav som ställs på upphandlingen, och då behövs det ingen

poängsättning. I samband med upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet är

inköpsenheten inte heller skyldig att motivera varför man använder det totalekonomiskt mest

förmånliga priset som grund.

Jämförelsekriterierna måste lämpa sig för ifrågavarande upphandling och vara objektiva.

Kriterierna får heller inte på ett olämpligt sätt gynna lokala anbudsgivare eller ge den som

upphandlar tjänsten obegränsad frihet att välja anbudsgivare. Jämförelsekriterierna ska ändå

specificeras i tillräcklig grad för att anbuden ska vara jämförbara. När anbudsförfrågan har

undertecknats eller skickats är den bindande och offentlig.

Även vid upphandlingar som överskrider tröskelvärden kan anbudsförfrågan också skickas

direkt till potentiella anbudsgivare (efter att annonsen publicerats i Hilma).

De inkomna anbuden öppnas och behandlas av inköpsenheten efter att tidsfristen har löpt ut,

och ett öppningsprotokoll uppgörs över detta. Försenade anbud ska också anges i

öppningsprotokollet. Om ett anbud inkommer efter att öppningsprotokollet har uppgjorts måste

man uppgöra en bilaga till öppningsprotokollet där man konstaterar att ifrågavarande anbud

inkommit för sent. Försenade anbud utesluts från tävlingen.

Anbudsgivare som inte uppfyller behörighetsvillkoren utesluts från tävlingen. Anbud som inte

bemöter kraven i anbudsförfrågan förkastas. Förkastade och uteslutna anbud ska anges i

upphandlingsbeslutet. Inkomna anbud behandlas jämlikt och rättvist. Jämförelsen av anbuden

görs på basis av de kriterier som angetts i anbudsförfrågan.

9. Upphandlingsbeslut och verkställande av beslut
I samband med upphandlingar som överskrider 2.000 euro fattar tjänsteinnehavaren ett

upphandlingsbeslut i enlighet med sina upphandlingsbefogenheter.

Upphandlingsbeslutet verkställs på det sätt som förutsätts enligt lag.
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Upphandlingsbeslutet, jämförelsetabeller samt besvärsanvisningar skickas till alla

anbudsgivare, även dem vars anbud har förkastats eller uteslutits. När man förkastar eller

utesluter ett anbud kan man även fatta ett interimistiskt beslut (förhandlat förfarande).

10. Ändringssökande
Besvärsanvisningar ska alltid ges i samband med delgivningen av upphandlingsbeslutet.

Upphandlingar som underskrider tröskelvärdet

I fråga om upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet kan man inte söka

ändring  genom besvär hos marknadsdomstolen, men sakägare kan yrka på

upphandlingsrättelse. Den som fattat upphandlingsbeslutet kan på eget initiativ använda sig

av en upphandlingsrättelse för att korrigera ett beslut om den upptäcker att beslutet grundat

sig på ett fel.

I upphandlingar som underskrider tröskelvärdet kan man förutom upphandlingsrättelse ty sig

till de besvärsmöjligheter som fastställs i kommunallagen (410/2015), begäran om omprövning

och kommunalbesvär. Vid prövning kan man endast ta ställning till om man agerat lagstridigt

eller felaktigt i samband med upphandlingsförfarandet (t.ex. jäv, överskridning av befogenhet),

men i dylika fall tillämpas inte upphandlingslagen.

Upphandlingar som överskrider tröskelvärden

Upphandlingsrättelse

En sakägare kan yrka på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från det att sakägaren fått

upphandlingsbeslutet med anvisningar om upphandlingsrättelse för kännedom.

Samkommunen kan på eget initiativ använda sig av upphandlingsrättelse för att korrigera ett

beslut, om det upptäcker att beslutet grundat sig på ett fel. Felet ska korrigeras inom 90 dagar

från det att beslutet har fattats.

Besvär hos marknadsdomstolen

Besväret ska anföras skriftligen inom 14 dagar efter det att en kandidat eller anbudsgivare har

fått del av upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Den som söker om ändring i ett

upphandlingsbeslut ska skriftligen meddela samkommunen om att ärendet har anhängiggjorts

hos marknadsdomstolen. Besvärsanvisningen ska inrymma inköpsenhetens kontaktuppgifter.



12

11. Handlingars offentlighet och framläggande av
handlingar
Vid uppgörandet av handlingar som hänför sig till upphandlingar ska man följa de allmänna

stadgandena om handlingars offentlighet samt samkommunens preciserade anvisningar om

avgifter för handlingar och informationstjänster.

En anbudsförfrågan är offentlig när den har undertecknats. Anbuden är offentliga för sakägare

när beslutsprotokollet har justerats och undertecknats. När avtalet har undertecknats tillämpar

man offentlighetslagens bestämmelser om s.k. offentlighet för allmänheten på

anbudshandlingar som hänför sig till upphandlingen och de utredningar som uppgjorts för

behandling av anbuden. Totalpriset på anbudet (enhetspriset) är offentligt när

nämndens/styrelsens protokoll har justerats.

Skriftliga upphandlingsbeslut jämte motiveringar ska offentligt framläggas. Därtill ska man

tillkännage dem på det sätt som man förutsätter i kommunallagen och upphandlingslagen. De

valgrunder och jämförelsepoäng som hänför sig till upphandlingsbeslutet är också offentliga.

De affärs- och yrkeshemligheter som anslutits till anbuden är inte offentliga. Affärshemligheter

som omfattar den bakgrundsinformation som använts för att beräkna priset ska tas i beaktande

när man uppgör jämförelser. Det bästa sättet att försöka bevara affärshemligheter är att man

i anbudsförfrågan ber företaget att särskilt ange de punkter i anbudet som det anser utgöra

affärshemligheter. Beslutet om handlingssekretess, om vilket det stadgas i lagen om

offentlighet i myndigheternas verksamhet, fattas ändå av beställaren.

12. Upphandlingsavtal
Ett upphandlingsavtal kan ingås när beslutet vunnit laga kraft. Avtalet kan undertecknas av en

tjänsteinnehavare med firmateckningsrätt (prokura). Upphandlingshandlingarna

dokumenteras och förvaras i enlighet med det som bestäms i samkommunens plan om

informationsstyrning.

Verkställandet av upphandlingsavtalet bör uppföljas för att man vid behov skriftligen ska kunna

göra en reklamation över bristfälligheter. Reklamationen skickas till avtalspartens

kontaktperson. Vid reklamation ska man följa samkommunens vedertagna reklamationspraxis,

samkommunens anvisning om reklamationer samt den standardiserade blankett som

uppgjorts för reklamationer.
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1. Syftet med avtalshantering

I enlighet med kommunlagen ska samkommunen leda och organisera hanteringen av avtal.

För de bestämmelser i kommunlagen som berör riskhantering och intern kontroll berör också

avtalshantering. Det krävs en stark ägarstyrning för att avtalen ska inta en central roll i

ledningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde (senare samkommunen). I

praktiken omsätts ägarstyrningen genom förhandlingar som förs med avtalsparter, genom

beredning av avtal och genom upprättade avtal samt genom tillsyn av avtal. Avtalsprocesserna

och de personer som ansvarar för avtalen bör vara klart fastställda i samkommunen, varför det

viktigaste för hanteringen av avtalen är att ansvaret för respektive avtals livslängd har

fastställts i förväg. Det organiseringsansvar som fastställs i kommunallagen inrymmer en

skyldighet att tillse ingångna avtal, varför en försummelse av tillsynsskyldigheten  skulle betyda

att organiseringsansvaret inte har omsatts i praktiken.

Enligt § 138 i samkommunens förvaltningsstadga ska styrelsen ge närmare anvisningar om

avtalshanteringen. Denna anvisning är en uppdaterad version av den anvisning som styrelsen

för den föregående samkommunen, dvs. Vasa sjukvårdsdistrikt, godkände 19.6.2017. I denna

anvisning fastställs avtalsprocesser och instruktioner som bland annat hänför sig till den

riskbedömning, beredning, tillsyn, rapportering och det informationsutbyte samt de

ansvarspersoner som anknyter till avtal. Anvisningen är avsedd för alla anställda och

tjänsteinnehavare som medverkar i avtalshanteringen i olika roller i samkommunen, såsom i

egenskap av beredare, kontaktpersoner för avtal, undertecknare, registrerare eller användare.

2. Avtalshantering som begrepp

Avtalshantering omfattar avtalens hela livscykel: beredningen och upprättandet av avtal,

eventuella avtalsförhandlingar, lagringen av avtal, avtalsuppföljningen, utgången av avtal samt

arkiveringen av avtal och förstöringen av avtal när förvaringstiden har löpt ut.

Det viktiga är att alla avtal upprättas i skriftlig form och att man har ett avtalsregister dit alla

avtal lagras. Registret utgör ett avtalshanteringssystem och är ett viktigt verktyg för

avtalshanteringen. I samkommunen för välfärdsområdet heter systemet Dynasty och det ska

alltid användas i mån av möjlighet. Alla centrala angelägenheter som hänför sig till avtal; bland

annat reklamationer, ändringar av avtal osv. införs i detta system för att samkommunens
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anställda ska ha tillgång till nödvändiga och aktuella uppgifter som hänför sig till samtliga avtal

när de utför uppgifter som anknyter till ifrågavarande avtal.

Avtalshantering omfattar följande fem delområden:

· Aktörer, uppgifter och ansvar

· Beredning, förhandling, uppgörande och hantering av avtalsdokument

· Uppföljning och tillsyn av avtal (bl.a. reklamationer)

· Hantering av ändringar i avtal

· Utgång och förnyande av avtal samt fortsatta åtgärder som hänför sig till dessa.

3. Olika avtalstyper och avtalsvillkor

3.1 Avtalstyper
Vid planeringen av avtalsvillkoren ska man ta i beaktande vilken roll samkommunen har i

ifrågavarande avtal. Respektive avtalstyp har en egen bakgrundsprocess som ligger till

grund för att ett avtal uppstår, även om respektive avtalstyp på allmän nivå styrs av likartade

mål. Samkommunens olika verksamhetsområden och enheter uppgör olika avtal som hänför

sig till varierande verksamhetsprocesser. Sådana avtalstyper är bl.a.:

· Upphandlingsavtal (upphandling av tjänster och varor)

· Serviceavtal för situationer där samkommunen tillhandahåller tjänster

· Entreprenadavtal

· Finansieringsavtal

· Projektavtal

· Samarbetsavtal

· Förlikningsavtal

· Intentionsavtal

· Hyresavtal (arrende och rumshyra)

· Arbetsavtal

· Bolagsrättsliga avtal (t.ex. delägaravtal)

3.2 Allmänna villkor som gäller för de flesta avtalstyper
Även om man avtalar om olika frågor i olika avtal så inrymmer de flesta avtal allmänna villkor

som är gemensamma för dem. Dylika gemensamma villkor hänför sig till bl.a. namn och

beteckning på avtalet, avtalsparter, avtalsparternas Fo-nummer, avtalsparternas

kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter, avtalets giltighetstid, utgångsdagen för
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tidsbundna avtal och uppsägningstiden för fortlöpande avtal, avtalets förväntade värde,

eventuella prisjusteringsvillkor och eller indexvillkor samt datum och parternas underskrifter.

Därutöver bör avtalet i allmänhet inrymma en klausul om skadestånd och/eller avtalsvite i

händelse av avtalsbrott.

Exempel på klausul om avtalsvite som införts i ett serviceavtal:

”Om serviceproducenten inte hörsammar de i bilaga ”Servicebeskrivning” specificerade

minimikrav som ställs på den personal som tillhandahåller tjänsten har beställaren rätt till

avtalsvite utan att behöva påvisa att han har lidit skada på grund av försummelse från

serviceproducentens sida.

Serviceproducenten är skyldig att betala vite till Beställaren för varje försummelse av de villkor

(Bilaga 1) som ställs på serviceproducentens personal, enligt nedan varande klassificering.

Beloppet på avtalsvitet är xx € för varje försummelse:

· då läkaren inte kommer till sitt arbetspass och det inte finns någon vikarie

· då det i ett arbetspass med tre läkare finns mer än en med. kand.

· tjänsten motsvarar inte språkkunskapskravet.”

3.3 Övriga typiska villkor
Utöver ovanstående villkor kan avtalet efter behov kompletteras med följande typiska villkor:

· Avtalets bakgrund, syfte och föremål

· Avtalsparternas ömsesidiga ansvar

· Utgör avtalet en del av ett ramarrangemang, uppgifter om ramavtalet

· Fakturering och betalningsvillkor: uppgifter om nätfakturering, mervärdesskatt,

eventuell förskottsbetalning, garantier

· Uppgifter om leveransen: leveranstid, leveransvillkor osv..

· Fel, dröjsmål, oöverstigligt hinder, reklamation och påföljder

· Hävning av avtal

· Garantivillkor

· Försäkringar

· Avtalsuppföljning

· Anmälningsskyldighet

· Immaterialrättigheter och äganderätt

· Sekretess

· Datasäkerhet och dataskydd

· Ändring och överföring av avtal
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· Assistans vid utgången av avtalet

· Optionsperioder

· Underleverantörer

· Lag som tillämpas på avtalet och avgörande av meningsskiljaktigheter

· Förteckning över bilagor som hör till avtalet, inklusive allmänna avtalsvillkor, såsom

t.ex. JYSE

· Efterlevnadsordning för dokument

· Leveranstrygghet under kriser eller nödlägen.

I de avtal som är kritiska för tryggandet av verksamheten inom vården ska avtalen alltid
inrymma villkor om hur man hanterar störningar och om hur kvaliteten följs upp.

3.4 Allmänna avtalsvillkor (YSE)
För att minimera riskerna vid beredningen av avtal bör man tillämpa allmänna avtalsvillkor,

dvs. villkor som beretts i förväg och som används i olika typer av avtal. De allmänna

avtalsvillkorens tillämplighet på det ifrågavarande avtalet måste observeras, samtidigt som

villkoren bör genomgås med tanke på avtalsförhållandet. Allmänna avtalsvillkor som används

är JYSE 2017 varor, JYSE 2017 tjänster, JIT 2015 (IT-upphandlingar), KSE 2013 och YSE

1998 (byggnadsentreprenader).

4. Aktörer i avtalshantering samt deras uppgifter och
ansvar

Nedan finns en beskrivning av de centrala aktörer som hänför sig till avtalshantering och deras

uppgifter.

4.1 Beslutsfattare
En beslutsfattare fattar beslut om avtalet och undertecknar avtalet eller i enskilda fall

befullmäktigar en annan person att underteckna avtalet. Beslutsfattaren bestäms i lag eller i §

147 av samkommunens förvaltningsstadga. Se också den anvisning som utfärdats om

upphandlingsbefogenheter som anslutits till denna anvisning som bilaga 1. Beslutsfattaren ser

till att samkommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga mål förverkligas i det

beslutsfattande som hänför sig till avtalet.
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4.2 Avtalets kontakt-/ansvarsperson
Kontaktpersonen för avtalet ska anges i avtalet. I varje avtal som samkommunen ingår ska

vardera avtalspartens kontaktpersoner vara angivna i avtalet. Ifrågavarande person har i

beredningsfasen av avtalet fastställts som den person som ansvarar för avtalet på

samkommunens vägnar på basis av personens ställning och uppgift i organisationen.

Kontaktpersonen känner till innehållet i avtalet i och med att det hänför sig till kontaktpersonens

ansvarsområde. Vid behov kan ansvaret för kontaktpersonerna i avtalet fördelas exempelvis

så att man separat fastställer en kontaktperson för frågor som hänför sig till leveranser och en

kontaktperson för de frågor som hänför sig till avtalet. Vid behov kan man även utnämna en

kontaktperson som ansvarar för avtalet i sin helhet och dessutom en kontaktperson som

ansvarar för t.ex. arbetsprestationer eller verkställandet. I dylika fall ska de olika

kontaktpersonernas roller och uppgifter klart anges i avtalet.

Centrala frågor som i övrigt måste tas i beaktande är vem/vilka:

1. sörjer för att avtalet undertecknas av företrädare som har befogenhet att underteckna

avtalet för avtalsparterna och att det undertecknade avtalet jämte bilagor sparas i

avtalshanteringssystemet (registret) Dynasty

2. sörjer för att personuppgifterna i avtalsregistret hålls ajour: kontaktpersoner och

sammansättningen i den nödvändiga uppföljningsgruppen eller styrgruppen

3. följer upp avtalet, tillser att avtalet hörsammas samt sörjer för informationsspridningen i

den egna organisationen och informeringen av den andra parten om t.ex. att

kontaktpersonen har bytts; därutöver är det skäl att överenskomma om hur

informationsspridningen ska skötas i samkommunen

4. sörjer för att mötesprotokoll för eventuella uppföljningsgrupper eller styrgrupper eller

övriga promemorior som hänför sig till avtalets tematik sparas i avtalsregistret

5. sörjer för att reklamationer görs till den andra avtalsparten och sparas i

avtalshanteringssystemet

6. påtalar vid behov att avtalet bör ändras eller avslutas samt förhandlar med avtalsparten

om t.ex. eventuella ändringar inom ramen för de egna befogenheterna

7. ansvarar för att eventuella ändringar som gjorts i avtalet förs in i

avtalshanteringssystemet och sörjer för upplysningen av ändringen

8. ansvarar för övervakningen av de tidsfrister som hänför sig till avtalet och för att dessa

tidsfrister införs i avtalshanteringssystemet

9. sköter om de åtgärder som hänför sig till utgången av avtalsperioden och vid behov för

beredningen av ett nytt avtal i god tid innan avtalsperioden löper ut.
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Om inget annat har fastställts så ansvarar den i avtalet angivna kontaktpersonen för ovan

nämnda frågor. De personer som använder sig av avtalet bör för sin del se till att

kontaktpersonen för avtalet blir upplyst om hur avtalet har omsatts i praktiken och om

eventuella problem som hänför sig till detta samt om hur många beställningar som gjorts på

basis av avtalet osv.

Kontaktpersonen för avtalet sörjer för att faktureringsuppgifter som hänför sig till avtalet blir

överförda till ekonomiförvaltningen för fakturering.

I samband med omfattande eller särskilt viktiga avtal ska kontaktpersonen för avtalet dessutom

redan i beredningsfasen av avtalet uppgöra en tabell över samkommunens aktörer och deras

roller, där de ansvarspersoner och deras uppgifter i anknytning till avtalet skilt anges.

Kontaktpersonen för avtalet ska uppgöra en sammanfattning över avtalen till sin egen förman

när kontaktpersonen slutar i samkommunens tjänst (pension, byte av arbetsplats). Förmannen

ska se till att han/hon får de uppgifter som behövs i fråga om avtalen.

4.3. Sakkunnig
En sakkunnig kan delta i beredningen av avtalet eller i vilken åtgärd som helst som hänför sig

till avtalets livscykel i egenskap av sakkunnig inom det egna området. En sakkunnig kan vara

en substanssakkunnig inom ett område, en konkurrensutsättare av ett upphandlingsavtal eller

en jurist. Den sakkunniga kan vid behov exempelvis assistera vid beredningen av avtalet,

medverka i förhandlingar eller assistera vid uppgörandet av reklamationer (noggrannare

information om reklamationsprocessen finns i kapitel 8 Reklamation).

4.4 Registrerare
En registrerare för tekniskt in avtalet och eventuella förändringar i avtalsregistret Dynasty.
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5. Planering och beredning av avtal samt riskbedömning
i beredningsskedet

Vid beredning av avtalsvillkor intar riskhantering en central roll. De risker som hänför sig till

avtalet måste identifieras. Alla avtalsvillkor är viktiga. Betraktat från ett

riskhanteringsperspektiv måste särskild uppmärksamhet fästas vid följande villkor och

formuleringen av dessa villkor, i synnerhet om det avtalsunderlag som granskas tillhandahållits

av motparten:

· Ansvar och skyldigheter

· Pris och betalningsvillkor

· Skadestånd

· Eventuellt avtalsvite

· Dröjsmål eller fel

· Reklamation

· Dataskydd

· Sekretess

· Immaterialrättigheter

· Uppsägning och hävande av avtalet

De krav som ställs på avtalet i och med EU:s dataskyddsförordning ska identifieras och

beaktas vid planeringen av avtalsvillkoren. De avtal där avtalsparten behandlar

personuppgifter som finns i samkommunens register ska ha bilagan ”Sekretessavtal”, se

bilaga xx.

Vid beredningen av avtalsvillkoren ska samkommunens ekonomiska och

verksamhetsmässiga mål tas i beaktande:

· Prestationer och annat verkställande, kvantitet och kvalitet ska ligga i linje med

samkommunens strategiska mål och/eller beslut som fattats i något av

samkommunens organ.

· Avtalets förhållande till samkommunens andra förpliktelser eller samkommunens

skyldigheter som härrör från lagen. Befintliga avtal får inte stå i konflikt med avtalet som

är under planering.

· Innehållet på prestationen ska bestämmas, likaså hur en prestation ska bekräftas som

utförd, t.ex. vid periodiseringen av betalningar.

· De uppgifter som den andra avtalsparten ska tillhandahålla i fråga om verkställandet

av avtalet samt rapportering.
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· Påföljder om prestationen fördröjs eller om en leverans uteblir.

· Begränsning av samkommunens ansvar, exempelvis beloppet på det vederlag som

samkommunen ska erlägga.

· Avtalets särdrag bör övervägas noga (till exempel dataskydd, immaterialrättigheter,

uppsägningsvillkor).

Avtalsvillkoren ska, åtminstone till väsentliga delar, vara beredda redan i det skede när en

upphandling inleds. De avtal som inte föregås av en upphandling ska till tillämpliga delar följa

samma principer. De tjänstemän som bereder avtalet svarar för att avtalets målsättning

uppställs, tillräckligt beslutsunderlag sammanställs samt att anskaffningsdokument uppgörs

och beslut delges.

Vid upphandlingar följs lagen om offentlig upphandling samt de upphandlingsdirektiv som

fastställts av samkommunens styrelse. Gemensamma upphandlingar kan göras inom ramen

för samarbetet inom specialupptagningsområdet eller via Hansel Ab eller motsvarande

samarbetsform.

I tabellen nedan beskrivs den beredningsfas som hänför sig till avtalshantering (de praktiska

faserna i en upphandlingsprocess beskrivs i samkommunens upphandlingsanvisningar).

Processfas Beskrivning Observera

Ett beredningsuppdrag

ges

Ett initiativ till beredning av ett

avtal.

Utredning om en

anslutning till avtalet

kräver att samkommunen

genomför ett

anbudsförfarande.

Anvisningar till

anbudsförfaranden finns i

samkommunens

upphandlingsanvisningar.

Intern beredning

Intern beredning för ett

eventuellt anbudsförfarande

och för fastställande av

villkoren i avtalsutkastet.

I den interna beredningen bör

man beakta samkommunens

beslut som eventuellt anknyter

till beredningsuppdraget och

sörja för att samkommunens

intresse blir bemött i

avtalsvillkoren.
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Vilka villkor som bör finnas

med i avtalet nämns i kapitel

3.2, 3.3 och 3.4.

Vid beredningen av villkoren i

avtalsutkastet bör man ty sig

till sakkunniga i synnerhet om

avtalet till ekonomiska eller

verksamhetsmässiga delar är

betydande.

Genomförande av

anbudsförfarande

Avtalsförhandlingar i lägen

där en anslutning till

avtalet inte kräver ett

anbudsförfarande

Det går att förhandla om

avtalsutkastets villkor

tillsammans med den valda

avtalspartnern.

Förhandling om

samarbete och avtalet
Avtalsförhandlingar förs.

Uppgörande av ett

avtalsutkast

Ett avtalsutkast uppgörs på

basis av föregående process.

För uppföljning och

förverkligande av avtalet väljs

en eller fler ansvarspersoner

från samkommunen.

Kontaktpersonen för avtalet

ska ha en reell möjlighet (tid,

kompetens) att tillse att avtalet

efterlevs.

Förtrogenhet med

avtalsutkastet

Beslutsfattaren gör sig

förtrogen med utkastet.

Beslut fattas i organ/av

tjänsteinnehavare
Beslut om anslutning till avtalet.

Undertecknande av

avtalet

Det färdiga avtalet

undertecknas och skickas för

lagring.

Bägge avtalsparts befogenhet

att underteckna avtalet ska

bekräftas.
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6. Uppkomsten och undertecknandet av avtalet

Ett avtal uppstår då ett godkännande svar ges i rätt tid på anbudet. Avtalsförhandlingar är i

regel inte ännu bindande, utan avtalet uppkommer i allmänhet först när förhandlingarna

avslutats och det egentliga avtalet undertecknas av båda parterna. Ett avtalsförhållande

bedöms utgående från privaträttsliga bestämmelser och ett ingått avtal binder alltid

samkommunen om avtalsparten varit i god tro. Även ett muntligt jakande svar till ett anbud är

bindande. Muntliga avtal ska dock alltid undvikas.

Under avtalsprocessen ska inga sådana löften avges, som överskrider den egna kapaciteten

eller befogenheten.

Samkommunens avtal och andra rättshandlingar undertecknas på sätt som fastställs i 147 §

av förvaltningsstadgan.

I bilagan om upphandlingsbefogenheter (bilaga 1) fastställs avtalsrätten i de vanligaste fallen.

7. Registrering och uppföljning av avtalet

Alla avtal som innehåller ekonomiska skyldigheter och avtal som samkommunen ingått med

någon annan avtalspart ska registreras i Dynasty.

För att samkommunens intresse ska bli bemött under avtalets hela livscykel är det ytterst viktigt

att verkställandet av avtalet uppföljs och övervakas. Då avtalsperioden börjar ska man komma

överens om och göra upp ett schema för följande:

· Samarbetspraxisen, mötesarrangemang och anknytande av medverkande:

uppföljningsmöten och dylikt ska föras in i kalendern.

· De praktiska tillvägagångssätten vid reklamation.

· Upplysning, hörande och anknytande av eventuella slutanvändare eller andra centrala

intressegrupper; utbildningar osv.

· Uppföljningsmöten, kontrollbesök, kvalitetsrapporter och andra diskussionskanaler.

· Ömsesidig kvalitetsuppföljning och kontroll, uppföljning av faktureringen.

Ansvarspersonerna ska under hela avtalsperioden följa upp att avtalet verkställs i enlighet med

avtalsvillkoren.
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Under hela avtalsförhållandet är det viktigt att informationsutbytet är öppet, dels för att säkra

att avtalet omsätts i praktiken och dels för att undvika situationer där avtalet är i kraft i onödan.

Avtalsparterna delar med sig av sina erfarenheter och utvecklar verksamheten under hela

avtalsperioden (t.ex. arbetsgrupper, utvecklingsmöten, diskussionskanaler), och ger

regelbundet feedback till varandra.

Avtalsuppföljningen under avtalsperioden beskrivs i tabellen:

Processfas Beskrivning

Lagring av avtalet Efter undertecknandet av avtalet lagrar lagraren avtalet i Dynasty.

Avtalsuppföljning

Ansvarspersonen ska redan i beredningsfasen av avtalet

organisera hur uppföljningen ska förverkligas. Uppföljningen

utgör också en del av organisationens interna kontroll. Avtalet ska

uppföljas under hela avtalsperioden med tanke på följande: hur

man har lyckats verkställa avtalet, om den nuvarande

avtalsparten är lämplig och vad som bör tas i beaktande i

beredningen av ett eventuellt nytt avtal.

Avtalsbaserad fakturering

Det är viktigt att sörja för den avtalsbaserade faktureringen

(försäljningsfaktura) samt kontrollen och godkännandet av

avtalsbaserade fakturor (köpfakturor). Faktureraren samt den

som kontrollerar och godkänner köpfakturor ska vara tillräckligt

insatt i avtalsinnehållet för att kunna bekräfta fakturans korrekthet.

Utgången av avtalsperioden

När avtalsperioden för ett tidsbundet avtal håller på att utgå

behövs det något som påminner om att avtalet håller på att utgå.

Ansvaret för detta ligger hos avtalets ansvarsperson.

Förlängning av ett avtal som

är i kraft tills vidare

Verkställandet av ett avtal som är i kraft tills vidare ska följas upp

av ansvarspersonen. Dessutom bör man se till att avtalet är

fördelaktigt för samkommunen om det förlängs.

Ändringsbehov

Under uppföljningen av ett giltigt avtal kan det uppstå ett behov

av att göra ändringar som måste tas i beaktande. Dock måste de

begränsningar som fastställs i upphandlingslagstiftningen tas i

beaktande (väsentlig ändring som kräver en ändring av

avtalsvillkoren).
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Förhandling om

avtalsändringar och

beredning av beslut

Ändringsbehov ska överläggas med avtalsparten.

Beslut om ändring eller

avslutande av avtal

Det krävs ett beslut av en behörig aktör om avtalet ska ändras

eller avslutas, såvitt det finns förutsättningar för att avsluta avtalet.

Lagring av det ändrade

avtalet
Ändringen sparas i Dynasty.

Arrangemang som hänför sig

till avslutandet av

avtalsförhållandet

När avtalet utgår ska ansvarspersonen bekräfta att utgången av

avtalet inte förorsakar några avbrott i organisationens

verksamhet. När avtalet utgår ska man bedöma hur avtalet har

verkställts under avtalsperioden. När avtalet i övrigt har utgått kan

det kvarstå rättsliga skyldigheter som fortfarande är i kraft, till

exempel immaterialrättigheter, garantivillkor eller sekretessplikt.

Arkivering av avtalet Ett utgånget avtal arkiveras enligt arkiveringsbestämmelserna.

8. Reklamation

Reklamationsprocessen görs enligt de principer som fastslagits i samkommunens anvisning.

Anvisningen finns på intranätet under rubriken "Stadgor och bestämmelser" i Serviceområdet

för förvaltning. Avtalets ansvarsperson för in reklamationen i Dynasty.

Om avtalets kontaktperson upptäcker problem med avtalet ska hen meddela om detta till den

förvaltningschef som ansvarar för avtalshantering. Förvaltningschefen och kontaktpersonen

överväger om det finns skäl att inleda en reklamationsprocess. Reklamationsprocessen

genomförs i samarbete mellan kontaktpersonen och förvaltningschefen. Förvaltningschefen

avgör om exempelvis juristen behöver konsulteras.

Avtalets ansvarsperson ska genast meddela sin förman om eventuella störningar i

leveranserna eller om det behöver inledas en process att utreda brott mot avtalet. Om

myndigheter behöver informeras om bristerna för att de för sin del ska kunna vidta åtgärder

bör de informeras genast.
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9. Uppföljning och övervakning av fakturering

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid uppföljning och övervakning av fakturering.

Samkommunens ekonomiförvaltning ansvarar för faktureringen. Avtalets kontaktperson ser till

att ekonomiförvaltningen får allt avtalsrelaterat faktureringsmaterial för att kunna fakturera. Det

är viktigt att faktureringen följs upp och övervakas så att den avtalsbaserade faktureringen sker

i enlighet med avtalet.

10. Ändring av avtalsvillkor och ändring av avtalet i
praktiken

Det kan uppstå ett behov av att göra ändringar i avtalsvillkoren under avtalets giltighetstid,

exempelvis på grund av ändringar i leveranstider, prisförändringar eller tilläggsarbeten. I

långvariga avtal eller avtal som euromässigt är betydande kan det uppstå behov av att göra

också andra ändringar som kan få konsekvenser för avtalsparternas ansvar och skyldigheter.

Alla ändringar i avtalsvillkoren, såsom prisförhöjningar, ska skriftligt meddelas till

samkommunens förvaltning för att ändringarna ska dokumenteras i avtalshanteringssystemet.

Avtalets kontaktperson är ansvarig för att meddela om ändringarna. Avtalsändringarna bokförs

och sparas i Dynasty. Leverantören ska meddela om ändringar både till kontaktpersonen och

direkt till förvaltningen. Standardvillkor tas med i avtalet då det kommer till ändring av avtalet.

Dessutom informerar man internt i organisationen om ändringarna så att informationen om

ändringen når fram till alla som behöver veta om den.

I 136 § av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) stadgas det om

ändringar i upphandlingsavtal under avtalsperioden. Avsikten är att precisera de situationer

där en ändring betraktas som en väsentlig ändring av avtalet. På grund av principen om

likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare får man inte göra s.k.

väsentliga ändringar i upphandlingsavtal eller ramavtal efter upphandlingsbeslutet. En ändring

anses vara väsentlig om upphandlingsavtalet eller ramavtalet till följd av ändringen till sin

övergripande karaktär skiljer sig från det ursprungligen uppgjorda avtalet.
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Som en väsentlig ändring betraktas åtminstone

· att det införs nya villkor som skulle ha medfört att andra anbudssökande getts tillträde

än de som ursprungligen valdes eller att andra anbud än de som ursprungligen

godkändes skulle ha godkänts,

· att ändringen innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till

förmån för avtalsparten på ett sätt som inte medgavs i det ursprungliga kontraktet eller

ramavtalet,

· att ändringen medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt eller

· att den avtalspart som den upphandlande enheten ursprungligen har ingått avtal med

ersätts med en ny avtalspart.

Ändringar i upphandlingsavtal ska alltså alltid bedömas utgående från 136 § av

upphandlingslagen. Om ändringar görs i avtalet ska de göras på det sätt som överenskommits

i avtalet angående ändringshantering, antingen skriftligt eller på annat elektroniskt

dokumentationssätt. Ändringen måste först godkännas av en behörig aktör. Observera att

detta även gäller exempelvis tilläggs- och ändringsarbeten. Om det blir aktuellt att göra

ändringar i avtalsvillkoren ska man utgångsmässigt alltid ta kontakt med inköpsenhetens

representant eller samkommunens jurister.

Det huruvida en avtalspart har rätt att ensidigt ändra ett avtal avgörs i första hand av huruvida

denna möjlighet finns inskriven i avtalet och om lagstiftningen tillåter det. Om denna rättighet

inte finns inskriven i avtalet kan ingendera parten ensidigt ändra ett avtal.

11. Avslutande av avtalet

Att säga upp eller att häva ett avtal är olika sätt att avsluta avtalets giltighet. Hävning innebär

att avtalet upphör att gälla omedelbart om en avtalspart på ett väsentligt sätt bryter mot avtalet.

Uppsägning är ett sätt att avsluta ett avtal som inte längre anses uppfylla sitt syfte. Ett

tidsbundet avtal görs som namnet antyder på en viss tid och upphör vid den avtalade tiden

och kan i allmänhet inte sägas upp i förtid. Uppsägning och hävning av avtal ska också föras

in i Dynasty.
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12. Efterkontroll av avtal

Utöver den avtalsuppföljning som ska göras under pågående avtalsperiod är det motiverat att

även efter utgången av avtalet göra en bedömning av hur man lyckats i verkställandet av

avtalet och vad som bör tas i beaktande när man eventuellt ska bereda ett nytt avtal. Då bör

man i synnerhet iaktta följande angelägenheter:

· Hur har avtalsparterna skött sina avtalsålägganden?

· Hur har de mål som uppställts i avtalet uppnåtts?

· Hur bedömer användarna och övriga intressegrupper att avtalet har blivit omsatt i

praktiken?

· Vad har orsakat eventuella problem eller meningsskiljaktigheter, och hur har de lösts?

· Vad har varit bra i avtalsförhållandet och vad kunde ha gjorts på ett annat sätt?

Ansvarig för avtalshanteringen:

Förvaltningschefen som ansvarar för avtalshanteringen


