
PROTOKOLL 4/18KÅRKULLA SAMKOMMUN
Revisionsnämnden 2017-2019

Tid och plats: 10.00-12.15

2.4.2019 Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142 - 21610 Färgas

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Bo Grönhohn Ordförande

Touko Niinimäki Vice ordförande

Hanna Järvinen Ledamot

Marlene Eriksson Ledamot

Bengt Kronqvist Ledamot

Närvar

x

x

x

x

x

Personliga ersättare

Camilla Antas

Brita Romsi

Santeri Vuori

Fredrik Lindberg

Rebecca Åkers

Närvar

Övriga närvarande:

Andreas Holmgård,
Sofia Ulfstedt
Martin Nordman

Sekreterare, BDO Audiator Ab
Samkommunsdirektör

Ekonomidirektör

§ l SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET

Beslut:

Konstateras att mötet är laghgen sammankallat och beslutfort.

Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört

§ 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslista 4/18 godkärms.

Beslut: Föredragningslistan godkändes

§ 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET

Förslag: Protokollet justeras genast efter mötet så att samtliga deltagande medlemmar
samt protokollföraren undertecknar protokollet.



Beslut: Enligt förslag

§ 4 SAMKOMMUNSLEDNINGENS INFORMATION

Samkommunsdirektören och ekonomidirektören har inkallats till

revisionsnämnden för att redogöra för bokslutsutfallet verksamhetsåret 2018
samt övriga aktuella händelser i samkommunen.

Noterades:

Verksamhet

Samkommunen hänger efter i it-frågor och har fortfarande ingen elektronisk
klientjoumal. I budgeterna framöver kommer mer resurser upptas for IT.

I mellersta Nyland finns rekryteringsproblem och samkommunen har svårt att
hitta vårdare i huvudstadsregionen.

Ekonomi

Investeringar

Investeringarna har förverkligats endast till 1/3 pga. Kårkullabackens projekt
inte kom igång i tid pga. problem att få in konkurrenskraftiga offerter.
Projekten blir färdigställda under första halvan 2020. Samkommunen har
många andra investeringar också på gång eller under planering.
Skuldsättningen och avskrivningarna kommer att öka väsentligt de kommande
åren vilket kommer att sätta press på kostnadshöjningar.

Drift

Förvaltningen gjorde ett resultat 338 000   bättre än budgeterat som har att
göra med att lönepotten som utbetalades som bonuslön budgeterades på
förvaltningen.

EUC hade ett resultat som var 447 000   bättre än budget. EUC har kunnat öka
intäkterna utan att kostnaderna stigit i motsvarande mån.

Boende och dagverksamhet överskred budgeten med ca 418 000  . Norra
Österbotten och Västra och Mellersta Nyland har presterat bättre än budgeten
medan övriga regionen överskridit budgeten.

Rådgivande verksamhet var ca 136 000   sämre än budgeterat. 98 000   av
överskridningen kommer från lönepotten som budgeterats under
centralforvaltningen. Inkomsterna har inte influtit i enlighet med budget och
kostnaderna minskade inte i motsvarande mån.

För fastighetsservice förverkligades driftsekonomin 186 000   bättre än
budgeterat.



Det totala verksamhetsbidraget var 480 000   bättre än budget.

Finansiella kostnader var 23 200   bättre än budget

Avskrivningarna förverkligades 150 000   sämre än budget

Totalt förverkligades ekonomin med ett underskott på 372 400   jämfört med
723 850   budgeterat underskott. Det totala ekonomiska utfallet var således
bättre än budgeterat.

Beslut: Antecknades till kännedom

§ 5 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS PROTOKOLL

Förslag: Protokollet justeras genast efter sammanträdet och hålls till påseende följande
dag. Centralförvaltningen svarar i5r protokollets verkställighet samt att till
protokollet fogas vederbörliga besvärsanvisningar före hållande till påseende.

Beslut: Enligt förslag

§6 NÄSTA MÖTE

Beslut: Nästa möte hålls den 13.5 klockan 10.00 på BDO Audiators kontor i Åbo.

l Ordförande

Hanna, Järvinen

Ledamot
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Touko Niinimäki

Vice ordförande
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Bengt IjCronqvist

Ledamot

Marlene Eriksson

Ledamot

Andreas Holmgård

Sekreterare



ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa en begäran om omprövning av beslutet. Ändring
i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning far inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 136 § i kommunallagen

Gäller §: 1-5

Rätt att begära omprövning

Begäran om omprövning far framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part), och kommunmedlemmar.

Gäller §:-

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Kärkulla samkommuns registratur senast under tidsfristens
sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet sänts, om inte något annat visas. Vid
vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelan-
det sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i
det allmänna datanätet.

Dagen för deifäendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för
omprövningsbegäran infaller pä en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommaraf-
ton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos revisionsnämnden i Kårkulla samkommun.

Registraturens kontaktinformation:

Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress: tnfo@karkulla.fi
Telefonnummer: '0247 431 222, 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
Faxnummer: 0247431 343

Registraturen är öppen mä-fre kl. 9,00 -15.00.

Form och innehåll i omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

l begäran ska uppges:
det beslut i vilket omprövning begärs
hurdan omprövning som begärs
pä vilka grunder omprövning begärs

l omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet pä den som framställt begäran om omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om beslutet som fattats med anledning av begäran om omprövning får delges som ett elektroniskt
meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kärkulla samkommuns registratur.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet frän 2.4.201 9.


