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24 §  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Regionfullmäktige 3.12.2019 
 
 Förslag: Noteras.    
 
 
 
 
 
25 §  Val av protokollsjusterare 
 
Regionfullmäktige 3.12.2019 
 
 Förslag:  Regionfullmäktige väljer Mette Godenhjelm och Toni Vanhala till 

protokolljusterare. 
  
  
 
 
 
 
26 §  Dagordningen 
 
Regionfullmäktige 3.12.2019 
 
 Förslag: Godkänns i enlighet med föredragningslistan. 
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27 § Tidtabell för den regionala delegationens verksamhet  
 
Regionutskottet 5.11.2019 

Regionfullmäktige för Kotka-Fredrikshamnsregionen beslutade 4.12.2018 
(§ 26) att presentera en nyorganisation av det regionala samarbetet från 
början av 2020 för regionens kommuner så, att de organ som ansvarar för 
det regionala samarbetet inte längre är kommunallagsenliga 
förvaltningsorgan gemensamma för kommunerna. En regional delegation 
(regiondelegationen) bildas av ordföranden för varje kommuns styrelse 
och fullmäktige. Regionens kommuner har godkänt ändringen i den 
regionala strukturen som den presenterats för en fortsatt beredning. 

 
För att organisationen som planerats för det nya regionala samarbetet ska 
kunna inleda sin verksamhet krävs att det regionala avtalet mellan 
kommunerna förnyas och att alla kommuner godkänner avtalet innan det 
träder i kraft. Beredningen av det nya regionala avtalet är ännu inte klar, 
och det har heller inte behandlats i kommunerna. Tanken är att 
regionfullmäktige fattar beslut om det nya regionavtalet, som har 
regiondelegationens verksamhetsstadga som bilaga, och sänder den till 
kommunerna för beslutsfattning. Den nya samarbetsformen för det 
regionala samarbetet träder i kraft först efter att kommunerna bestämt sig. 
I praktiken betyder detta att den nya verksamhetsmodellen för det 
regionala samarbetet knappast hinner tas i bruk genast från början av 
2020, utan regionutskottets och -fullmäktiges verksamhet fortsätter ännu 
från början av nästa år på vanligt sätt.  
 
Därutöver bör observeras att regionens kommuner enligt 
regionfullmäktiges beslut genomför anskaffningsprocessen för 2019 för 
tillhandahållande av näringstjänster i regionen och sköter det regionala 
samarbetet. I anskaffningsprocessen pågår som bäst det 
anskaffningslagenliga förhandlingsstadiet av det konkurrensmässiga 
förhandlingsförfarandet mellan regionens kommuner och Cursor Oy. 
Organiseringen av det regionala samarbetet är ändå inte direkt beroende 
av processen för anskaffning av näringstjänster, utan ett beslut därom kan 
vid behov fattas separat, efter att det nya regionavtalet godkänts i 
kommunerna.       

 
Förslag:        Regionutskottet beslutar föreslå regionfullmäktige att regionutskottets och 

regionfullmäktiges verksamhet förlängs år 2020 tills regionens kommuner 
godkänt det nya regionavtalet, som även inkluderar regiondelegationens 
verksamhetsstadga.  

 
Beslut: Godkändes enligt förslaget. 

 
_______________________ 
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Regionfullmäktige 3.12.2019 
 

Förslag:         Regionfullmäktige beslutar att regionutskottets och regionfullmäktiges 
verksamhet fortsätter år 2020 tills regionens kommuner godkänt det nya 
regionavtalet, som inkluderar regiondelegationens verksamhetsstadga.  
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28 § Kotka-Fredrikshamnsregionens regionala budget 2020 
 
 
Regionutskottet 28.9.2019 
 

Enligt det regionala kontraktet satsar kommunerna 4 €/invånare på den 
regionala budgeten samt i samband med den en avtalad summa på den 
regionala planläggningen. De senaste årens regionala budget har byggt 
på principen 5 €/ invånare, varav 1 €/ invånare har gått till 
stadsregionplaneringen och till den hörande projekt. 
 
Stadsregionplaneringens Kassu-arbetsgrupp har gjort upp planen för sin 
verksamhet 2020. Den baseras sig på en inkomstgrund på 0,6 
€/invånare. Stadsregionplaneringens åtgärder för 2020 presenteras av 
stadsplaneringschef Markku Hannonen, Kotka stad, och experten Esa 
Partanen, Cursor Oy. 

 
 ./.  Som bilaga Stadsregionplaneringens åtgärder för 2020 (på finska). 
 
 
 Förslag: Regionutskottet beslutar för sin del att godkänna 5 €/ invånare som  

inkomstgrund för regionens budget för 2019 och föreslår  
regionfullmäktige att godkänna den. 

 
 Beslut: Godkändes enligt förslaget. 

    
  ___________________ 
 
Regionfullmäktige 10.9.2019 
  
 ./.  Som bilaga Stadsregionplaneringens åtgärder för 2020 (på finska).
  
 
 Förslag: Regionfullmäktige beslutar att 4,60 €/invånare utgör inkomstgrunden för 

regionens budget för 2020, varav 0,60 €/invånare är till 
stadsregionplaneringen. 

 
Ärendets behandling: 
 
  Under diskussionen hölls anföranden av Sisko Ukkola-Paronen och 

Markku Hannonen. 
 
 Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
 
 Utdrag:  Regionens kommuner 
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Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL 136 §)  
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  ___________________ 
 
Regionutskottet 5.11.2019 
 

Förslaget till Kotka-Fredrikshamnsregionens regionbudget för 2020 
grundar sig på stadsregionplaneringens (Kassu) andel uppgående till 0,6 
€/invånare, understödet på 85 000 € för turismen (ingår i regionens 
turismavtal) och på inkomna ansökningar. I förvaltningen har andelen 
”regionfullmäktige, regionutskottet och det regionala forumet” minskats 
med tanken att regiondelegationens arvoden och resor betalas av var och 
en kommun. 
 

./. Som bilaga ett preliminärt förslag till Kotka-Fredrikshamnsregionens 
regionbudget 2020. 

 
Förslag: Regionutskottet beslutar att på basis av tidigare 

anskaffningsparagrafbeslut godkänna den regionala budgeten för Kotka-
Fredrikshamnregionen 2020 och föreslår regionfullmäktige att godkänna 
den. 

 
Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
 

 _______________________ 
 
Regionfullmäktige 3.12.2019 
 

Efter regionutskottets sammanträde 5.11.2019 har man fått information 
om att projektet för att utveckla fjärrtrafiksförhållandena i Kotka-
Fredrikshamnsregionen inte fått europeiska regionala utvecklingsfondens 
(ERUF) finansiering. Sålunda frigörs summan på 13 333 €, som 
reserverats för detta projekt i Kotka-Fredrikshamnsregionens budget för 
2020, för att användas till något annat. I budgeten har summan överförts 
till posten ”Obunden projektsumma”.  
 
Budgeten preciseras efter att bokslutet för 2019 färdigställts. 

 
./. Som bilaga ett preliminärt förslag till regionbudget för Kotka-

Fredrikshamnsregionen 2020. 
 

Förslag: Regionfullmäktige beslutar godkänna regionbudgeten för Kotka-
Fredrikshamnsregionen 2020. Budgeten preciseras efter att bokslutet för 
2019 färdigställts.  
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29 § Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi  
 
Regionutskottet 5.11.2019 
 

Kotka-Fredrikshamnsregionens regionfullmäktige beslutade 18.6.2019 (§ 
14) att för sin del godkänna den reviderade näringsstrategin för Kotka-
Fredrikshamnsregionen och sände den till regionens kommuner för 
godkännande. Regionens kommuner godkände strategin enligt följande: 
 
- Vederlax kommunstyrelse 12.8.2019 
- Fredrikshamns stadsstyrelse 26.8.2019 
- Pyttis kommunfullmäktige 9.9.2019 
- Miehikkälä kommunfullmäktige 30.9.2019 
- Kotka stadsfullmäktige 14.10.2019 

 
Förslag: Regionutskottet antecknar ärendet för kännedom och överför det till 

regionfullmäktige för kännedom. 
 

Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
 

_______________________ 
 
Regionfullmäktige 3.12.2019 
 
 Förslag: Regionfullmäktige antecknar ärendet för kännedom.  
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30 § Följande sammanträde 
 
 
Regionfullmäktige 3.12.2019 

 
  
 Förslag: Beslut om regionfullmäktiges nästa sammanträde.   
  
 
   
   
 
 


