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Sammanträdets öppnande
Revisionsnämndens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.
_____

§ 30

Val av sekreterare för sammanträdet
Till sekreterare valdes Marina Muukkonen.

_______

§ 31

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Majvor Östman och Tore Stenmark
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Revisionsnämndens utvärderingsplan 2017 – 2020
Revisionsnämnden godkände utvärderingsplanen för åren 2017–2020 vid sitt sammanträde 29.8.2017 (bilaga).
Förslag:
Revisionsnämnden konstaterar att tyngdpunktsområdena för revisionsnämndens verksamhet hösten 2018 till våren 2019 utgörs av kommunstyrelsen, planläggningssektionen, landsbygdsnämnden och nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.

Beslut:
Antecknades för kännedom.
_______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Revisionsnämndens arbetsprogram hösten 2018 - våren 2019
Förslag:
Revisionsnämden bör göra upp ett förslag till arbetsprogram för hösten 2018 och våren 2019 (se bilaga).

Beslut:
Revisionsnämnden godkände förslaget till arbetsprogram med den ändringen att diskussionen med landsbygdsnämnden flyttas till mötet i januari och i stället kallas ordförande för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, utbildningsdirektören
samt fastighetschefen till oktobermötet.
Hans Becker presenterade arbetsprogrammet för revisionen år 2018. Revisionsnämnden beslutade anteckna revisorns arbetsprogram för kännedom.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Utredningsbegäran om användningen av statsandelar för hemundervisning
Till revisionsnämnden har inkommit en utredningsbegäran gällande förvaltningen vid
kommunens utbildningsavdelning och användningen av statsandelar som erhålls. Det
gäller särskilt då barnen är i hemundervisning.
Förslag:
Revisionsnämnden diskuterar ärendet på mötet och fattar beslut om vidare åtgärder
som ärendet kan föranleda.

Beslut:
Revisionsnämnden beslutade föra ärendet vidare för utredning till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.
_____

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Utredningsbegäran om felaktigheter i statistiken för barnskyddsutredningar
Till revisionsnämnden har inkommit en utredningsbegäran om att granska och utreda
felaktigheterna i statistiken för barnskyddsutredningarnas längd och användningen av
offentliga medel. Statistiken har sammanställts av socialombudsmannen och rapporterna för år 2016 och 2017 har behandlats i kommunstyrelsen.
Förslag:
Revisionsnämnden diskuterar ärendet på mötet och fattar beslut om vidare åtgärder
som ärendet kan föranleda.

Beslut:
Revisionsnämnden beslutade föra ärendet vidare till social- och hälsovårdsnämnden.
Social- och hälsovårdsnämndens utredning ska delges revisionsnämnden samt de personer som har lämnat in utredningsbegäran.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Utredningsbegäran om tolkning av förvaltningsstadgan
Till revisionsnämnden har inkommit en utredningsbegäran om att granska huruvida
förvaltningsstadgan har tolkats rätt vid kommunstyrelsens beslut 11.6.2018, § 118,
som gäller behandling av en begäran om omprövning angående kommunstyrelsens beslut 21.5.2018, § 107, gällande erbjudande om aktieteckning i Esse Pulsen Ab.
Samtidigt ställdes en fråga om kommunens förvaltningsstadga är lagenlig när det gäller beslut kring undantagsloven för uppförande av nybyggnad på oplanerade strandområden. Enligt förvaltningsstadgan i Pedersöre kan kommunstyrelsen fatta dessa beslut, trots att kommunstyrelsen enligt markanvändningslagens 21 § men även enligt
kommunallagens 92 § inte är rätta instansen för dessa ärenden.
Förslag:
Revisorn utreder frågorna till nästa möte.

Beslut:
Revisionsnämnden beslutade att inför nästa möte rådfråga kommunförbundets sakkunniga om ärendet.
_______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Arvode för utvärderingstjänster maj 2018
Anders Lidman gav på begäran av revisionsnämnden förslag till utvärderingsberättelse
för år 2017. Eftersom Lidman inte mera var anställd av BDO efter 30.4.2018, har han
inte fått ersättning för det arbete han utförde åt Pedersöre revisionsnämnd i maj/juni
2018. Lidman anhåller därför om att få fakturera arbetstimmarna via sin firma AJ
Ekonomitjänster Ab.
Förslag:
Godkänns.

Beslut:
Godkändes enligt förslag.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Anvisning för sökande av ändring
Besvärsförbud
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär
eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden.
Gäller paragraferna:29 – 36, 38.

Omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får
inte sökas genom besvär hos domstol.
Gäller paragraferna: 37.
Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part) eller är en kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom
14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning skall framställas hos Revisionsnämnden i Pedersöre, Skrufvilagatan
2, 68910 Bennäs, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, fax 06 729 0547 senast den dag då
besvärstiden går ut, före tjänstetidens slut. Protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller
begärs av beslutande organs sekreterare.
Begäran om omprövning görs skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller även kravet på
skriftlig form. I omprövningsbegäran anges det beslut i vilket en omprövning begärs och
hurudan omprövning som begärs samt på vilka grunder omprövning begärs. Sökanden bör
uppge namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter. Yrkandet
undertecknas av den som framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras
med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadressen uppges.
I beslut gällande upphandling som överstiger det nationella gränsvärdet kan den som
ärendet gäller även inlämna en framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 Helsingfors, fax 029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 dagar.
Gäller paragraferna:
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt på
det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet sänts eller
den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg.
Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att
meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte med i
tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan myndigheten stänger.
Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Besvär
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats
med anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av
den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part
eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär.
Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutsfattande
myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar
Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa
e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760
Gäller paragraferna:

Annan besvärsmyndighet och besvärstid:
Gäller paragraferna:
Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig
form. I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks, 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, 3) de grunder på vilka ändring yrkas, 4)
ändringssökandens namn och hemkommun samt postadress, telefonnummer och övrig nödvändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt
meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller
ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delgivning av beslut
Beslutet gäller paragraf
Protokollet har lagts fram offentligt
Beslutet har delgetts sakägaren

2018.
2018

Intygas
Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________

