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Sammanträdestid:

Måndagen 26.11.2018, kl. 09.00 – 10.55.

Sammanträdesplats:

Pedersöre kommungård

Beslutande
Eriksson, Roger
Hägglund, Maila
Muukkonen, Marina
Pettersson, Roger
Stenmark, Tore
Östman, Majvor

Ersättare
Inborr, Gun
Kock, Viktor
Nybacka, Sofia
Backlund, Marlene
Westström, David
Käld, Markus

ordförande
viceordförande

Övriga närvarande
Becker, Hans
Hägg, Carina
Backa, Jan-Erik
Paragrafer

revisor
ekonomisekreterare
ekonomi- och utvecklingsdirektör
47- 53

Underskrifter
Roger Pettersson
ordförande

Protokolljustering

Pedersöre .

.2018

Maila Hägglund

Protokollet framlagt

Carina Hägg
sekreterare

Majvor Östman

Protokollet har varit publicerats på www.pedersore.fi 5.12.2018,
intygar

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

§ 48

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Maila Hägglund och Majvor Östman.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Information on budgetförslaget för år 2019
Ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa informerade om budgetförslaget för
år 2019.

Beslut:
Informationen antecknades för kännedom.
_____

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Svar från nämnden för utbildning och småbarnspedagogik angående
statsandelar för hemundervisning
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik har 7.11.2018 behandlat revisionsnämndens förfrågan.
Förslag:
Svaret antecknas för kännedom.

Beslut:
Antecknades för kännedom.
_______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Svar från social- och hälsovårdsverket angående statistik för barnskyddsutredningar
Carola Lindén, chef för socialomsorgen, har besvarat revisionsnämndens fråga angående statistiken för barnskyddsutredningar.
Förslag:
Antecknas för kännedom.

Beslut:
Antecknades för kännedom.
_____

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Ärenden för diskussion
Beslut:
Revisionsnämnden beslutade hålla nästa sammanträde 30.1.2019 kl. 8.00. Till detta
sammanträde kallas planläggaren och landsbygdschefen.
______

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: 47-53.

Omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får
inte sökas genom besvär hos domstol.
Gäller paragraferna:
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
______________________

_____________________________________

PEDERSÖRE KOMMUN

PROTOKOLL

Revisionsnämnden

26.11.2018

8

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
______________________

_____________________________________

