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1 §  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Regionfullmäktige 19.3.2019 
 
 Förslag: Noteras.    
 
 Beslut: Noterades. 1:a vice ordförande Elina Inkeroinen-Lalu fungerade som ordförande 

av mötet. 
 
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
 
 
 

2, §  Val av protokollsjusterare 
 
Regionfullmäktige 19.3.2019 
 
 Förslag:  Regionfullmäktige väljer Jukka Lopperi och Kalervo Tulokas till 

protokolljusterare. 
  
 Beslut: Jukka Lopperi och Kalervo Tulokas blev valda.  
 
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
 
  
 
 
 
 

3 §  Dagordningen 
 
Regionfullmäktige 19.3.2019 
 
 Förslag: Godkänns i enlighet med föredragningslistan. 
 
  Beslut: Enligt listan. 
 
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
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4 § Regionens verksamhetsberättelse och budgetutfall 2018  

 
Regionutskottet 5.3.2019 
 

 Av regionbudgeten för Kotka-Fredrikshamn blev 96 286 € oanvänt under 
2018.  
Med regionbudgetmedel understöddes bl.a. regionens 
turismmarknadsföring och stadsregionplaneringsåtgärder samt flera mindre 
projekt.   
 

 ./. Som bilaga ett förslag till Kotka-Fredrikshamnsregionens 
verksamhetsberättelse 2018. 

    
Förslag: Regionutskottet godkänner regionberättelsen och regionbudgetutfallet för 

2018 som den innehåller och föreslår regionfullmäktige att godkänna dem.  

 
 Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
 
  ___________________ 
 
Regionfullmäktige 19.3.2019 

 
./. Som bilaga förslaget till verksamhetsberättelse för Kotka-

Fredrikshamnsregionen för 2018. 
 
Förslag: Regionutskottet godkänner regionberättelsen för 2018 och 

regionbudgetutfallet som den innehåller och föreslår regionfullmäktige att 
godkänna dem.  

 
 Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
 
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
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5 § Kotka-Fredrikshamnsregionens regionala budget 2019 

 
Regionutskottet 15.6.2017 
 

Enligt det regionala kontraktet sätter kommunerna 4 €/invånare till den 
regionala budgeten samt i samband med den en avtalad summa till den 
regionala planläggningen. De senaste årens regionala budget har byggt 
på principen 5 €/ invånare, varav 1 €/ invånare har gått till projektet South-
East Leveraging Livelihood (SELL) som självfinansieringsandel och 
därefter till stadsregionplaneringen och till den hörande projekt.  
 
I Cursors grupparbetsrum finns framlagt Kassu-arbetsgruppens 
preliminära idéer om stadsregionplaneringens verksamhet 2019. 
 
I anslutning till stadsregionplaneringen deltar i sammanträdet 
stadsplaneringschef Markku Hannonen från Kotka stad och kontaktchef 
Toomas Lybeck från Cursor Oy. 

 
 Förslag: Regionutskottet beslutar för sin del att godkänna 5 €/ invånare som  

inkomstgrund till regionens budget för år 2019 och föreslår  
regionfullmäktige att godkänna det. 

 
 Beslut: Enligt framställan. 
 
  ___________________ 
   
Regionfullmäktige 2.10.2018 

 
 Förslag: Regionfullmäktige beslutar att 5 €/invånare utgör inkomstgrunden för 

regionens budget för 2019. 

 
 Beslut:  Enligt förslaget. 

 

  
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 

 
  ___________________ 
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Regionutskottet 9.11.2019 

 

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

Fredrikshamnsregionen för 2018-2019. 
 

Förslag: Regionutskottet beslutar godkänna Kotka-Fredrikshamnsregionens 
regionbudget för 2019 som utformats på basis av tidigare tagna 
projektparagrafbeslut, och föreslår regionfullmäktige att godkänna 
budgeten. 

 
Beslut: Godkändes enligt framställan. 

 
  ___________________ 

    

  
Regionfullmäktige 4.12.2018 
 

Vid sammanträdet presenterar Cursor Oy:s verkställande direktör David 
Lindström förslaget till Kotka-Fredrikshamnsregionens regionbudget för 
2019. 

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

Fredrikshamnsregionen för 2019. 
 
Förslag: Regionfullmäktige beslutar godkänna Kotka-Fredrikshamnsregionens 

regionbudget för 2019. Regionbudgeten preciseras ytterligare när 
bokslutet för 2018 är klart. 

 
Ärendets behandling: 
 

Regionexpert Mervi Liimatainen och sakkunnig Esa Partanen, Cursor Oy, 
presenteraden förslaget till regionbudget för Kotka-Fredrikshamnsregionen 
för 2019. I diskussionen gjordes inlägg av Vesa Levonen, Topias 
Kotiniemi, Kalervo Tulokas, Jouni Eho, Pentti Hämäläinen, Osmo Kallio, 
Sisko Ukkola-Paronen och Osmo Havuaho.  

 
Beslut: Godkändes enligt framställan. 
 
Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 

 
___________________ 
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Regionutskottet 5.3.2019 

  Ur Kotka-Fredrikshamnsregionens regionbudget 2018 överförs 96 286 € till 
2019. 

 
./. Som bilaga ett förslag till budget 2019 för Kotka-Fredrikshamnsregionen, i 

vilken beloppet som överförts från 2018 och förslagen i paragraferna ovan 
har beaktats. 

 
Förslag: Regionutskottet beslutar godkänna den specificerade budgeten 2019 för 

Kotka-Fredrikshamnsregionen och föreslår regionfullmäktige att godkänna 
den.  

 
Beslut: Godkändes enligt framställan. 

 
  ___________________ 

  
Regionfullmäktige 19.3.2019 
 

./. Som bilaga förslaget till regionbudget 2019 för Kotka-Fredrikshamn, i 
vilken beaktats beloppet som överförts från 2018 och besluten som togs 
av regionutskottet 5.3.2019.  

 
Förslag: Regionutskottet beslutar godkänna den preciserade regionbudgeten 2019 

för Kotka-Fredrikshamn. 
 
 
Beslut: Godkändes enligt framställan. 
 
 

 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
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6 § Rapportering av resultaten av Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi  

2016-2019  
 
 
Regionutskottet 17.4.2018 
 

  Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi 2016-2019 godkändes i 
Kotka-Fredrikshamnsregionens regionfullmäktige 7.6.2016 och senare i 
regionens kommuner. 

 
  De strategiska valen i regionens förnyelsearbete är:   

 - nya och livskraftiga företag,  
  - genombrott i startup-kulturen,  
  - digitaliseringen som den främsta skaparen av möjligheter,  
  - kvalitativ service,  
  - en livskraftig kommunstruktur med -samarbete, som svarar mot reformerna 

inom social- och hälsovården och i landskapen,  
  - kommunikation och regionalt samarbete: att öka stoltheten över regionen 

och över samarbetet, marknadsföring: ”Vi gör Kotka-Fredrikshamnsregionen 
känd tillsammans”. 

 
  Resultaten av näringsstrategin har rapporterats två gånger per år till 

regionfullmäktige. 

 
  Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016-2019 finns 

tillgänglig i grupparbetsrummet och på Cursors nätsidor (www.cursor.fi > 
Seutuyhteistyö > Seudun asiakirjat). 

 
 Förslag: Regionutskottet föreslår regionfullmäktige att höra rapporteringen av 

resultaten av Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016-2019, 
föra diskussion på basis av den och anteckna att ärendet lämnats för 
information. 

 
Beslut: Enligt förslaget. 
 

  ___________________ 
   
Regionfullmäktige 29.5.2018 
 
 Förslag: Regionfullmäktige beslutar höra rapporteringen av resultaten av Kotka-

Fredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016-2019, föra diskussion på 
basis av den och anteckna att ärendet erhållits för information. 

 
 Beslut: Beslutades att ärendet kan anstå till följande sammanträde.  

 
  
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
 

 

 

http://www.cursor.fi/
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  ___________________ 
   
Regionfullmäktige 4.12.2018 

 
Verkställande direktör David Lindström, Cursor Oy, presenterar ärendet vid 
sammanträdet. 

 
 
 Förslag: Regionfullmäktige beslutar höra rapporteringen av resultaten av Kotka-

Fredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016-2019, föra diskussion på 
basis av den och anteckna att ärendet erhållits för information. 

 
___________________ 

  
Seutuvaltuusto 19.3.2019 

 
Verkställande direktör David Lindström, Cursor Oy, presenterar ärendet vid 
sammanträdet. 

 
Förslag: Regionfullmäktige beslutar höra rapporteringen av resultaten av Kotka-

Fredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016-2019, föra diskussion på 
basis av den och anteckna att ärendet erhållits för information. 

 
 

Ärendets behandling: 
 

Verkställande direktör David Lindström, Cursor Oy, presenterade 
resultaten av Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016-
2019. I diskussionen gjordes inlägg av Seija Piipponen-Pekkola, Peter 
Muurman, Osmo Kallio, Osmo Havuaho, Kalervo Tulokas, Pentti 
Hämäläinen, Jyrki Metsola, Jukka Lopperi, Freddy van Wonterghem, Toni 
Vanhala och Sisko Ukkola-Paronen.  

 
Beslut: Godkändes enligt framställan. 

 
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
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7 § Ändring av regionens samarbetsstruktur  
 
Regionutskottet 15.8.2018 
 

Strukturen för det regionala samarbetet har granskats på basis av MDI:s 
rapport ”Mot ett tätare samarbete, Kotka-Fredrikshamnsregionens 
framtidsutredning, slutrapport mars 2017”. På basis av utredningen 
bereddes förslaget att minska på regionfullmäktiges sammansättning 
(rfullm 31.5.2017 § 21), men inga åtgärder vidtogs då. 
 
Vid regionfullmäktiges seminarium 6.3.2018 granskades också det 
regionala samarbetet i Kotka-Fredrikshamnsregionen.  Resultatet från 
seminariet presenterades vid regionfullmäktiges sammanträde 29.5.2018 
(§ 14), då beslutet att fortsätta åtgärderna togs på basis av de 
diskussioner som fördes under seminariet. 
 
Tanken med ändringen av det regionala samarbetet har varit att utvidga 
regionutskottet med en ordförande för fullmäktige och styrelserna i 
regionens kommuner och att lägga ner regionfullmäktige i sin nuvarande 
form (25 ledamöter). För att det nya regionutskottet ska kunna fungera 
som nämnd i Kotka stad på samma sätt som regionfullmäktige, har 
regionens kommun/stadsdirektörer yttrande- och närvarorätt vid 
sammanträdena, men inte beslutanderätt. Om så önskas kan yttrande- 
och närvarorätt även ges andra deltagare. 
 
Eftersom man i Kotka stad, till vilkens organisation ifrågavarande nämnd 
hör, inte använder sig av den kommunallagsenliga utskottsmodellen, 
ändras namnet på regionutskottet till regionnämnd. I praktiken innebär 
ändringen att den nuvarande regionfullmäktige med sina 25 ledamöter 
ändras till en regionnämnd med 10 ledamöter och regionutskottet läggs 
ner. 
 
Ändringen förutsätter att Kotka-Fredrikshamns regionavtal förnyas och 
att en ändring i Kotka stads förvaltningsstadga görs. Nämndens 
föredragande utses av Kotka stad. Den tekniska förberedningen för 
sammanträden och evenemang fortsätter i Cursor Oy. 

./ Som bilaga en beskrivning av det regionala samarbetets nuläge och den 
nya strukturen.  

 
 Förslag: Regionutskottet beslutar att föreslå regionfullmäktige att 

- godkänna principerna för ändringen  
- besluta föreslå för stadsstyrelsen i Kotka att vidare framlägga för 

fullmäktige att när det nya regionala samarbetsavtalet godkänts 
göra ändringar som motsvarar den nya organisationen i Kotka 
stads förvaltningsstadga. 

 
Ärendets behandling: 
 Ärendet behandlades i samband med § 36. 
Beslut: Ärendet bordlades för ytterligare utredning. 
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  ___________________ 
   
Regionutskottet 25.9.2018 
 

En förfrågan om det regionala samarbetets funktionsformer har ställts 
genom Finlands närings- och utvecklingsföretag SEKES r.f. Man har även 
ställt frågan till Kommunförbundet, men ännu inte fått något svar. 

 
 ./. Som bilaga en tabell uppgjord på basis av svaren erhållna genom SEKES. 
 
 Förslag: Regionutskottet fortsätter diskussionen om en fortsättning av det regionala 

samarbetet i Kotka-Fredrikshamnsregionen.  
 
 Beslut: Det beslutades att kommundirektörerna och Cursors verkställande direktör 

utreder avtalssituationen mellan kommunerna och Cursor, och lämnar ett 
förslag om fortsättningen till regionutskottet.  

  ___________________ 
 
Regionutskottet 9.11.2018 
 

Kommundirektörerna i Kotka- och Fredrikshamnsregionen och Cursors 
verkställande direktör sammanträdde 12.10.2018 för att diskutera 
avtalssituationen mellan kommunerna och Cursor och om fortsättningen 
av det regionala samarbetet. Under diskussionen beslutades att föreslå för 
regionfullmäktige och vidare för regionens kommuner att det nuvarande 
gemensamma kommunallagsenliga förvaltningsorganet för kommunerna, 
d.v.s. Kotka-Fredrikshamnsregionens regionfullmäktige, läggs ner. 
Regionfullmäktige ersätts av regionala fora. 
 
Det regionala samarbetet fortsätter som en del av Cursors verksamhet. En 
regional delegation underställd Cursor inrättas, som beslutar om 
användningen av de medel som reserverats för det regionala samarbetet. 
Under 2019 inleder regionens kommuner en process för tillhandahållande 
av näringstjänster så att servicen inkluderar administration av det regionala 
samarbetet. 
 
I sammanträdeshandlingarna i Cursors grupparbetsrum finns en 
bakgrundshandling gällande ärenden som ytterligare ska preciseras. 

 
 Förslag: Regionutskottet preciserar sitt förslag för regionfullmäktige och vidare för 

regionens kommuner. 
 

Beslut:  Regionutskottet föreslår för regionfullmäktige och vidare för Kotka-
Fredrikshamns-regionens kommuner att  
- senast från början av 2020 organiseras det regionala samarbetet så att 

de organ som ansvarar för det regionala samarbetet inte längre är 
kommunallagsenliga gemensamma organ för kommunerna   

- regionfullmäktige i fortsättningen ersätts av ett regionalt forum, till vilket 
fullmäktigeledamöterna för regionens kommuner samt ledande 
tjänsteinnehavare från varje kommun kallas  

- för kallelse till det regionala forumet ansvarar utvecklingsbolaget 
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- övrigt regionalt samarbete organiseras att lyda under 
utvecklingsbolaget, där en regional delegation, kallad regiondelegation, 
tillsätts 

- regiondelegationen kommer i fortsättningen att besluta om 
användningen av de medel som reserveras för det regionala 
samarbetet 

- regiondelegationen består av styrelse- och fullmäktigeordförandena 
från varje kommun i regionen  

- som regiondelegationens ordförande verkar ordföranden för 
stadsfullmäktige i Kotka, och regiondelegationen utnämner vice 
ordförandena bland sig  

- kommun- och landskapsdirektörerna har närvaro- och yttranderätt vid 
delegationens sammanträden  

- som föredragande vid delegationens sammanträde fungerar 
utvecklingsbolagets verkställande direktör eller av honom utnämnd 
person  

- för delegationen utarbetas en egen verksamhetsstadga, som 
regionens kommuner behandlar i sina egna kommunstyrelser  

- regionens kommuner genomför 2019 en anskaffningsprocess som 
gäller produktionen av näringstjänster i regionen  

- i samband med anskaffningsprocessen beaktas det regionala 
samarbetets nya organisationssätt  

- varje kommun utser en ledamot till styrgruppen som ansvarar för 
anskaffningsprocessen och som leds av kanslichefen i Kotka stad 

 
  ___________________ 

    
Regionfullmäktige 4.12.2018 

 
Regionutskottets ordförande Esa Sirviö presenterar förslaget till ändring av 
den regionala samarbetsstrukturen.  

 
 Förslag:  Regionfullmäktige bästämmer och preciserar vidare för Kotka-

Fredrikshamns-regionens kommuner att  
- senast från början av 2020 organiseras det regionala samarbetet så att 

de organ som ansvarar för det regionala samarbetet inte längre är 
kommunallagsenliga gemensamma organ för kommunerna   

- regionfullmäktige i fortsättningen ersätts av ett regionalt forum, till vilket 
fullmäktigeledamöterna för regionens kommuner samt ledande 
tjänsteinnehavare från varje kommun kallas  

- för kallelse till det regionala forumet ansvarar utvecklingsbolaget 
- övrigt regionalt samarbete organiseras att lyda under 

utvecklingsbolaget, där en regional delegation, kallad regiondelegation, 
tillsätts 

- regiondelegationen kommer i fortsättningen att besluta om 
användningen av de medel som reserveras för det regionala 
samarbetet 

- regiondelegationen består av styrelse- och fullmäktigeordförandena 
från varje kommun i regionen  

- som regiondelegationens ordförande verkar ordföranden för 
stadsfullmäktige i Kotka, och regiondelegationen utnämner vice 
ordförandena bland sig  
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- kommun- och landskapsdirektörerna har närvaro- och yttranderätt vid 
delegationens sammanträden  

- som föredragande vid delegationens sammanträde fungerar 
utvecklingsbolagets verkställande direktör eller av honom utnämnd 
person  

- för delegationen utarbetas en egen verksamhetsstadga, som 
regionens kommuner behandlar i sina egna kommunstyrelser  

- regionens kommuner genomför 2019 en anskaffningsprocess som 
gäller produktionen av näringstjänster i regionen  

- i samband med anskaffningsprocessen beaktas det regionala 
samarbetets nya organisationssätt  

- varje kommun utser en ledamot till styrgruppen som ansvarar för 
anskaffningsprocessen och som leds av kanslichefen i Kotka stad. 

 
Ärendets behandling: 

Regionutskottets ordförande Esa Sirviö presenterarade förslaget till 
ändring av den regionala samarbetsstrukturen. I diskussionen gjordes 
inlägg av Peter Muurman, Vesa Levonen, Toni Vanhala, Pentti 
Hämäläinen, Seija Piipponen-Pekkola ja Kalervo Tulokas. 
 

Beslut: Godkändes enligt framställan. 
 
Utdrag: Kotka stad 
 Fredrikshamn stad 
 Pyttis kommun 
 Vederlax kommun 
 Miehikkälä kommun 
 
Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 

 
  ___________________ 
  
Regionutskottet 5.3.2019 
 

Regionens städer och kommuner har behandlat de strukturella 
ändringarna i det regionala samarbetet enligt följande: 
- Stadsstyrelsen i Kotka 14.1.2019 
- Kommunstyrelsen i Vederlax 14.1.2019 
- Stadsstyrelsen i Fredrikshamn 4.2.2019 
- Kommunstyrelsen i Pyttis 11.2.2019 
- Kommunstyrelsen i Miehikkälä 18.2.2019 

 
Under förhandlingarna har beslutats att den presenterade ändringen i den 
regionala strukturen godkänns, förutsatt att även regionens övriga 
kommuner godkänner den. Fredrikshamn har valt Maria Ovaska till 
representant i styrgruppen.  Pyttis har valt förvaltningsdirektör Olli Vilen till 
representant i styrgruppen och, som hans ersättare, förvaltnings- och 
ekonomisekreterare Sirpa Holm. 

 
 Förslag: Antecknas för kännedom och ges till regionfullmäktige för kännedom. 
 
 Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
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_________________________________________________________________________________ 

Protokollets besiktningsmärkning 
   

 
 

 

 

 
  ___________________ 

  
Regionfullmäktige 19.3.2019 

 
 Förslag: Regionfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 
Beslut: Anteckades för kännedom. 
 

 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
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Protokollets besiktningsmärkning 
   

 
 

 

 
 
 

8 § Regionala forumet våren 2019  
 
Regionutskottet 22.1.2019 
   

Regionutskottet beslutade 9.11.2018 (§ 66) att temat för det regionala 
forumet på våren 2019 är rörlighet/trafik. Därefter inleddes en uppdatering 
av regionens näringsstrategi, i vilken man tänkt sig att det regionala 
forumet skulle ingå som ett evenemang. Tanken är att det regionala 
forumet främst skulle fokusera på uppdateringen av näringsstrategin, men 
ett annat tema skulle vara ”En översikt över utvecklingen av 
kollektivtrafikens tillgänglighet”. 
 
För det regionala forumet har ett auditorium i Vellamo preliminärt 
reserverats till to 25.4.2019. 
 

Förslag: Regionutskottet beslutar om temat och tidpunkten för det regionala 
forumet våren 2019.   

 
Beslut: Som tema fastställdes näringslivsstrategin och trafiken. Tidpunkten är 

torsdagen den 25.4.2019 på eftermiddagen. 

 
  ___________________ 

  
Regionfullmäktige 19.3.2019 

 
Förslag: Regionfullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 
 

Ärendets behandling: 
I diskussionen gjordes inlägg av Kalervo Tulokas och Pentti Hämäläinen. 

 
 Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
 
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
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_________________________________________________________________________________ 

Protokollets besiktningsmärkning 
   

 
 

 

 

 

9 § Följande sammanträde 

 

 
Regionfullmäktige 19.3.2019 

 
  
 Förslag: Ti 18.6. 2019 kl. 14.00, kaffe kl. 13.30. 
 
 Beslut: Godkändes enligt förslaget. 
 
 Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §) 
 
  

 
   

   
 

 


