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Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Regionfullmäktige 8.12.2017
Förslag:

Noteras.

Beslut:

Noterades.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL 136 §)

15 §

Val av protokollsjusterare

Regionfullmäktige 8.12.2017

Förslag:

Regionfullmäktige väljer Topias Kotiniemi och Vesa Levonen.

Beslut:

Topias Kotiniemi och Vesa Levonen blev valda.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL 136 §)

16 §

Dagordningen

Regionfullmäktige 8.12.2017

Förslag:

Godkänns i enlighet med föredragningslistan.

Beslut:

Enligt listan.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL 136 §)
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Förslag till generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen

Regionutskottet 31.10.2017
Kotka-Fredrikshamnsregionens regionutskott godkände 7.3.2017 (§ 4)
utkastet till en strategisk generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen
och sände den till regionens kommuner för godkännande.
Den strategiska generalplanen för Kotka-Fredrikshamnsregionen
preciserar och realiserar regionens utvecklingsvision 2040 (riktning
sydöst), som regionens kommuner godkände 2012. I utvecklingsvisionen
konstateras:
”I första hand befästs den befintliga samhällsstrukturen. Om
samhällsstrukturen ändå måste utvidgas, ska
• utvidgningsområdet planeras med största eftertanke
• utvidgningsområdet bli en del av den regionala helheten
• en förutsättning för kollektivtrafik skapas i utvidgningsområdet.”
I den strategiska generalplanen har man när det gäller placeringen av
tillväxten i enlighet med utvecklingsvisionens linjedragning i första hand
strävat till att förtäta och förbättra den befintliga samhällsstrukturen.
Samtidigt har man försökt stärka bosättningen, servicen och
stadsstrukturen med dess arbetsplatser och blandning av olika slags
verksamhet i centrumen och servicecentren. Syftet har varit att främja
uppkomsten av en människonära, ekonomisk och hållbar samhällsstruktur
som stävjar klimatförändringen genom planering av markanvändningen så
att den stödjer närservice, promenader, cykling och kollektivttrafik.
För att öka stadsregionens dragningskraft har man i
generalplanelösningen satsat på att skapa en havsnära stadsmiljö bl.a.
genom överlagt och mångsidigt ibruktagande av strandområdet. Invånarna
erbjuds såväl en urban sjöstad som småhusboende nära havet med närhet
till basservicen. Med hjälp av planbestämmelser säkerställs att nya och
växande bosättningsområden kan göras till tillräckligt effektiva helheter, så
att de kan erbjudas ett utbud av kollektivtrafik.
Generalplanen innehåller utvecklingsbeteckningar som tryggar en
långsiktig utvecklingsriktning. Med hjälp av planbestämmelser
garanteras att de befintliga tätorternas koncentrerings- och
utvidgningsreserv utnyttjas före nya områden tas i bruk. Till exempel
tillväxten i Kotka, Fredrikshamn och Broby i Pyttis styrs i främsta hand till
den inre strukturen. När tätorternas koncentreringsreserver utnyttjats,
förbereder man sig långsiktigt även på att strukturen kan utvidgas längs
den befintliga infrastrukturens och kollektivtrafikens utvecklingskorridor i
västlig-östlig riktning.
Strategin syns i generalplanen även i klassificeringen av
tätortsfunktioner. Områdena för intensiva tätortsfunktioner är kopplade till
kollektivtrafikens centrala utvecklingskorridor, som nu och i framtiden
erbjuder en konkurrenskraftig och lockande kollektivtrafik. Tillväxten styrs
Protokollets besiktningsmärkning
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till denna kollektivtrafikzon samt till servicecentrumen och deras
omedelbara närhet genom att stödja närservicen.
Utgångspunkten för näringslivet har varit generalplanens flexibilitet och ett
positivt närmande till förändringar i näringslivet. Nyckelordet har varit
”möjliggörandet”. Generalplanen måste motstå tidens gång och endast
begränsa det som det t.ex. på grund av miljöpåverkan är nödvändigt att
styra. Med hjälp av generalplanen bereder vi oss på att öka regionens
konkurrenskraft med tillräckliga områdesreserveringar. Därtill ska
generalplanen stödja de ömsesidiga synergier för aktörer som drar nytta
av varandra (placeringslösningar, företagsparker, utnyttjande av
sidoprodukter, m.m.).
Generalplanen möjliggör såväl en utveckling av verksamhetsförutsättningarna för befintliga företag som placeringen av nya företag och
arbetsplatser i regionen. Avgörande faktorer i utveckligen är storleken på
företags- och arbetsplatsområdena (tillräcklig dimensionering även för
stora företags behov), mångsidigheten (så få begränsningar som möjligt
för placeringen av olika funktioner och områden av olika typ) samt den
regionala placeringen och förhållandet till den övriga
områdesanvändningen. Dessa faktorer möjliggör en ändamålsenlig
utveckling av företagverksamheten när det gäller antal, kvalitet och
placering.
De tillväxtmål som presenteras i näringslivstrategin och i generalplanens
linjedragning samt de betydande tillväxtmål som generalplanen möjliggör
förutsätter att särskild uppmärksamhet fästs vid ett stegvist genomförande.
I genomförandeprogrammet framförs generalplanens centralaste
förändringsområden och presenteras åtgärder som främjar förändring och
principerna för stegvist genomförande.
Utkastet till stategisk generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen var
offentligt framlagt under tiden 4.4.2017- 8.5.2017. Utlåtanden om utkastet
ombands och åsikter erhölls. Generalplaneutkastetet presenterades för
allmänheten i Kotka 11.4.2017 och i Pyttis 18.4.2017. Därtill
presenterades utkastet på Fredrikshamnsföreningens (Hamina-seura)
möte i Fredrikshamn 20.4.2017.
Efter beredningsskedet har ändringar gjorts i generalplanen. De viktigaste
ändringarna som gjorts på generalplanekartan, i planbeteckningarna och
bestämmelserna samt i planbeskrivningen är:
 de beteckningar som inte har rättsverkan ströks ur planen och
överfördes som planbeskrivningsbilagematerial till kartan över
helhetsplanen
o undantag är grönområdesbeteckningarna, som även syns på
plankartan
 generalplanens förhållande till dels landskapsplanen och dels till
gällande delgeneralplaner granskades
 bedömningen av inverkan specificerades
 den alternativa/parallella linjedragningen av stambanan ersattes
med noteringen:
Protokollets besiktningsmärkning
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o eventuellt nytt behov av en förbindelse till stambanan
Kompletteringar till planen inkl. bestämmelser:
o byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY-miljöer)
o nationellt värdefulla landskapsområden på landsbygden
o för landskapet värdefulla landskapsområden
o Natura 2000-områden
o Salpalinjen
o Objekt på Unescos världsarvslista (Svartviran)
o anteckning om nytt förbindelsebehov för vattentrafik (Anjala
kanal)
o bullerzoner för försvarsmaktens skjutbaneområden
verkställandeplanen finslipades vad gäller tidtabellen
på basis av erhållen respons gjordes små justeringar i
planbeteckningarna och -bestämmelserna

Den strategiska generalplanen för Kotka-Fredrikshamnsregionen uppdelas
i förslagsskedet i kommunspecifika planer, så att var och en av
kommunerna fattar beslut om den del av generalplanen som berör den
egna kommunens område. På plankartan framställs hela regionens
strategiska generalplan som en helhet, men besluten tas ändå i de
enskilda kommunerna.
Vid sammanträdet presenteras ärendet av ordföranden för arbetsgruppen
för Kotka-Fredriksregionens stadsregionsplanering (Kassu),
stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, Kotka stad. På plats finns även
representanter för gruppen Kassu.
Bilagor:

Bilaga 1: Förslag till strategisk generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen, plankarta samt generalplanebeteckningar och -bestämmelser
Bilaga 2: Förslag till strategisk generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen – planbeskrivning
Bilaga 2.1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2.2. Utredning om kustbanan
Bilaga 2.3. Näringslivets perspektiv på utkastet till generalplan
Bilaga 2.4. Beaktande av Kotka-Fredrikshamnsregionens energistyrkor
och -utgångspunkter i den strategiska generalplanen
Bilaga 2.5. Natura 2000-områdena
Bilaga 2.6. Helhetsplan
Bilaga 2.7. Verkställandeplan med kartor över ändringsområdena
Bilaga 2.8. Promemorior över myndighetsförhandlingar 7.10.2015 och
7.6.2017 med bilagor

Förslag:

Regionutskottet föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till
strategisk generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen med
planbeteckningar och -bestämmelser att skickas till regionens kommuner
för godkännande och framläggning. Därtill föreslår regionutskottet för
regionfullmäktige att det i planförslaget vid behov kan göras justeringar av
teknisk karaktär före det läggs fram för påseende.

Ärendets behandling:
Protokollets besiktningsmärkning
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Vid sammanträdet presenterades ärendet av ordföranden för
arbetsgruppen för Kotka-Fredrikshamnsregionens stadsregionplanering
(Kassu), stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, Kotka stad.
Beslut:

Godkändes enligt förslaget.

___________________
Regionfullmäktige 8.12.2017
Vid sammanträdet presenteras ärendet av ordföranden för arbetsgruppen
för Kotka-Fredrikshamnsregionens stadsregionplanering (Kassu),
stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, Kotka stad.
Bilagor:

Bilaga 1: Förslag till strategisk generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen, plankarta och generalplanebeteckningar och -bestämmelser
Bilaga 2: Förslag till strategisk generalplan för Kotka-Fredrikshamnsregionen – planbeskrivning
Bilaga 2.1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2.2. Utredning om kustbanan
Bilaga 2.3. Näringslivets perspektiv på generalplaneutkastet
Bilaga 2.4. Beaktande av Kotka-Fredrikshamnsregionens energistyrkor
och -utgångspunkter i den strategiska generalplanen
Bilaga 2.5. Natura 2000-områdena
Bilaga 2.6. Helhetsplan
Bilaga 2.7. Verkställandeplan med kartor över ändringsområdena
Bilaga 2.8. Promemorior över myndighetsförhandlingar 7.10.2015 och
7.6.2017 med bilagor

Förslag:

Regionfullmäktige beslutar godkänna förslaget till strategisk generalplan
för Kotka-Fredrikshamnsregionen med planbeteckningar och
bestämmelser att sändas till regionens kommuner för godkännande och
framläggning. Därtill beslutar regionfullmäktige att det i planen vid behov
kan göras justeringar av teknisk karaktär före planförslaget läggs fram.

Ärendets behandling:
Vid sammanträdet presenterades ärendet av ordföranden för
arbetsgruppen för Kotka-Fredrikshamnsregionens stadsregionplanering
(Kassu) och stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, Kotka stad.
I diskussionen gjordes inlägg av Osmo Kallio, Jari Heinonen, Pentti
Hämäläinen, Peter Muurman, Arto Ylönen, Toni Vanhala, Tiina Montonen,
Jari Elomaa, Riitta Hytönen och Vesa Levonen. Under diskussionen kom
Toni Vanhala med ett förslag att kapitel 9.2.2 och 9.2.3 avlägsnas från
planbeskrivningen som vilseledande. Förslaget understöddes av Osmo
Kallio. I diskussionen konstaterades likväl gemensamt att punkterna i
fråga revideras. I diskussionen konstateras även gemensamt att när
Protokollets besiktningsmärkning
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planen sänds till kommunerna för behandling, medföljer ett missiv, där
den strategiska generalplanens juridiska betydelse klarläggs.
Under behandlingen noterades att bilaga 2.7. Verkställandeplan, med
kartor över ändringsområdena är en äldre version, som regionutskottet
behandlat 31.10.2017 och som har preciserats efter sammanträdet. I
diskussionen konstaterades att den preciserade versionen av bilaga 2.7.
bifogas protokollet.

./.

Som bilaga 2.7. Verkställandeplan 1.11.2017

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §)
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Kotka-Fredrikshamnsregionens regionala budget 2018

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 SouthEast Leveraging Livelihood (SELL) som självfinansieringsandel.
Den regionala gruppen KASSU har behandlat finansieringen vid sitt
sammanträde 18.5.2017 och noterat behovet av fortsatt arbete även efter
SELL-projektet, bl.a. i anknytning till att utnyttja och uppfölja den
strategiska generalplanen. Arbetsgruppen förordar att finansieringen till
stadsplaneringen fortsätter med 1 €/ invånare.
KASSU-gruppens sammanträdesprotokoll 18.5.2017 finns bland
möteshandlingarna (Cursors grupparbetsutrymme). Gruppens ordförande,
stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, är på plats på sammanträdet.
Förslag:

Regionutskottet beslutar för sin del att godkänna 5 €/ invånare som
inkomstgrund till regionens budget för år 2018 och föreslår
regionfullmäktige att godkänna det.

Beslut:

Enligt framställan.
___________________

Regionfullmäktige 5.9.2017
Förslag:

Regionfullmäktige beslutar att 5 €/ invånare utgör inkomstgrunden för
regionens budget för 2018.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Utdrag:

Kotka stad
Fredrikshamns stad
Pyttis kommun
Vederlax kommun
Miehikkälä kommun
___________________

Regionutskottet 31.10.2017
Ett utkast till regionbudget för Kotka-Fredrikshamnsregionen för 2018 har
gjorts på basis av de uppgifter som finns till förfogande.
Förslag:

Regionutskottet ger anvisningar för beredning av KotkaFredrikshamnsregionens budget för 2018.

Protokollets besiktningsmärkning
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Ärendets behandling:
Servicedirektör Jouni Eho, Cursor, presenterade utkastet till budgetförslag,
på basis av vilket diskussion fördes.
Beslut:

Godkändes enligt förslaget.

Hannu Muhonen, Elina Inkeroinen och Olli Nuuttila avlägsnade sig i slutet
av denna paragrafs behandling.
___________________

Regionutskottet 29.11.2017
./.

Som bilaga ett preliminärt förslag till regionbudget för KotkaFredrikshamnsregionen för 2018.

Förslag:

Regionutskottet beslutar för sin del att godkänna KotkaFredrikshamnsregionens regionbudget för 2018 och föreslår för
regionfullmäktige att godkänna den. Regionbudgeten preciseras ytterligare
när bokslutet för 2017 har färdigställts.

Päätös:

Godkändes enligt förslaget.

___________________
Regionfullmäktige 8.12.2017

./.

Som bilaga det preliminära förslaget till Kotka-Fredrikshamnsregionens
regionbudget för 2018.

Förslag:

Regionfullmäktige beslutar om Kotka-Fredrikshamnsregionens
regionbudget för 2018. Regionbudgeten preciseras ytterligare när
bokslutet för 2017 har färdigställts.

Ärendets behandling:
Servicedirektör Jouni Eho, Cursor Oy, presenterade förslaget till KotkaFredrikshamnsregionens regionala budget för 2018. I diskussionen
gjordes inlägg av Vesa Levonen.
Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §)
Protokollets besiktningsmärkning
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Resultatet av Kotka-Fredrikshamnsregionens regionala program 2016–2019

Regionutskottet 26.9.2017
Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016–2019 godkändes
i regionfullmäktige 7.6.2016 och därefter i regionens städer och
kommuner. Enligt strategin följer regionfullmäktige förverkligandet av
strategin och deltar i planeringen av förverkligandet.
Förslag:

Regionutskottet föreslår för regionfullmäktige att den hör föredragningen
om resultatet av Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi 20162019 och antecknar den för kännedom.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.
___________________

Regionfullmäktige 8.12.2017
Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi 2016–2019 finns i Cursors
grupprum.
Förslag:

Regionfullmäktige beslutar att höra föredragningen om resultatet av
Kotka-Fredrikshamnsregionens näringsstrategi 2016–2019 och antecknar
den för kännedom.

Ärendets behandling:
Servicedirektör Jouni Eho,Cursor Oy, presenterade utfallet av KotkaFredrikshamnsregionens näringsstrategi för 2016-2019. I diskussionen
gjordes inlägg av Vesa Levonen, Topias Kotiniemi, Pentti Hämäläinen, Jari
Elomaa, Peter Muurman, Freddy van Wonterghem, Katja Paldan, Tiina
Montonen, Osmo Kallio, Risto Kouki, Toni Vanhala, Riitta Hytönen och
Marika Kirjavainen.
Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Elina Inkeroinen, Antti Hyyryläinen och Jari Heinonen avlägsnade sig under
behandlingen av denna paragraf.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §)
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Regionfullmäktiges första sammanträde 2018

Regionfullmäktige 29.11.2017
Cursor Oy:s bokslut för 2017 blir klart i mitten av februari, då utfallet av
Kotka-Fredrikshamnsregionens budget för 2017 är känt.
Regionfullmäktiges seminarium, som planerades äga rum på hösten, har
inställts.
Förslag:

Regionfullmäktige beslutar att tidpunkten för det första sammanträdet 2018
och seminariet blir i februari-mars 2018.

Beslut:

Tisdagen 6.3.2018 kl. 12.00 lunch, kl. 13.00-16.00 sammanträde och
seminarium.
______

Regionfullmäktige 8.12.2017
Förslag:

Regionfullmäktiges sammanträde och seminarium hålls tisdagen 6.3.2018
kl. 12.00 lunch, kl. 13.00-16.00 sammanträde och seminarium.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KomL136 §)
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING (rättelseyrkande) OCH
BESVÄR
Beslutsorgan

Datum för sammanträde

Regionfullmäktige

8.12.2017

Besvärsförbud
Eftersom beslut nedan endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen
omprövningsbegäran (rättelseyrkan) inte framställas eller kommunalbesvär anforas över beslutet.
Paragrafer: 14 – 20

Anvisning för begäran om omprövning (rättelseyrkande)
Den som är missnöjd med ett av nedannämnda beslut kan framställa en skriftlig begäran om
omprövning inom 14 dagar från delgivningen av beslutet.
Paragrafer: –
Omprövningsbegäran kan framställas av en part, d.v.s. den som beslutet gäller, eller vars rätt,
skyldighet eller fördelbeslutet påverkar direkt, eller av en kommunmedlem.
Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. En part anses, om
inget annat visas, ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att protokollutdraget sänts om beslutet
sckickats per brev, eller tre (3) dagar efter att protokollsutdraget sänts till parten om beslutet sänts
elektroniskt. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att protokollet har
lagts fram offentligt I datanätverk.
Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är
en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får
begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.
I ansökan skall den som begär omprövning av beslutet och den som avfattat skrivelsen anteckna
namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.
Omprövningsmyndighet
Omprövning begärs hos regionfullmäktige vid Kotka stad.
Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Postadress:
Fax-adress:
Besöksadress:
Telefonnummer:

kirjaamo@kotka.fi
Postbox 205, 47101 Kotka
05 234 4252
Kustaankatu 2, 48100 Kotka
05 234 4218, 05 234 5224

Registratorskontoret är öppet måndag-fredag kl. 08.00 – 16.00.
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Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska document uppfyller kravet på skriftligt form.
I begäran om omprövning ska uppges:
- det beslut som begäran om omprövning gäller
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs
- vem som begär omprövning
- på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
- kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Anvisning för besvär
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer:

30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer:

30 dagar

Besvärsmyndighet:

Tjänst tid:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Besvärsmyndighetens kontaktuppgifter är:
Besöksadress:
Minna Canthinkatu 64, 70100 Kuopio
Postadress:
Postbox 1744, 70101 Kuopio
Telefonnummer:
029 564 2500
E-postadress:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Fax-adress:
029 564 2501
vardagarna klockan 8.00 – 16.15
…

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet sju (7) dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt I datanätverk. En part anses, om
inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att protokollsutdraget om beslutet
sänts till parten, eller tre (3) dagar efter att protokollsutdraget sänts till parten om beslutet sänts
elektroniskt. Beslut som gets efter anslag anses ha kommit parterna tillkännedom den dag då
beslutet gavs.
Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är
en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får
begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är
part eller av en kommunmedlem.
Besvärsskriften skall innehålla följande uppgifter:
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ändringssökandes underskrift
om endast den som författat besvärskriften undertecknar den, skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges
vilket beslut som överklagas
vilka ändringar som yrkas i beslutet och motiveringar till att beslutet bör ändras.

Till besvärskriften skall fogas det beslut som överklagas. Besvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag.
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall sändas i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvär till ItäSuomen hallinto-oikeus (förvaltningsdomstol) skall lämnas in senast kl. 16.15 den dag då
besvärstiden går ut.
För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 250 € (Lag om domstolsavgifter 1455/2015).
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