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GRUNDAVTAL FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND-SAMKOMMUN 

 

Godkänd i landskapsfullmäktige den 27.3.2000 

Godkänd i landskapsfullmäktige den 13.6.2005 

Godkänd i landskapsfullmäktige den 9.6.2008 

Godkänd i landskapsfullmäktige den 15.6.2009 

Godkänd i landskapsstyrelse den 23.11.2009 

Godkänd i landskapsstyrelse den 18.5.2015 

 

 

I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

1 § 

Samkommunens namn och hemort 

 

Samkommunens namn är Varsinais-Suomen liitto kuntayhtymä - Egentliga Finlands förbund-

samkommun. För namnet kan även brukas formen Varsinais-Suomen Liitto - Egentliga Finlands 

förbund. Samkommunen är tvåspråkig och dess hemort är Åbo. 
 

2 § 

Medlemskommunerna 

 

Samkommunens medlemskommuner är Aura, Gustavs, Kimitoö, Koski Tl, Letala, Loimaa, Lundo, 

Masko, Nousis, Nystad, Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, 

Somero, S:t Karins, S:t Mårtens, Tövsala, Vemo, Virmo, Väståboland och Åbo.  

3 § 

Samkommunens uppgifter 

 

Samkommunens uppgift är att handha utvecklingen av landskapet samt den intressebevakning 

och det planeringsarbete på landskapsnivå som tjänar medlemskommunerna och deras invånare. 

 

1. Lagstadgade uppgifter 

 

 Samkommunens lagstadgade uppgifter är:  

 

 De uppgifter som ingår i den regionalpolitiska lagstiftningen och som tillkommer 

regionutvecklingsmyndigheten samt den intressebevakning på landskapsnivå som ingår i dem.  

 

 De uppgifter för den samkommun som svarar för landskapsplaneringen och –planläggningen enligt 

markanvändnings- och bylaggen  

 

 Andra uppgifter som med stöd av lagstiftningen tillkommer landskapets förbund. 

 

2. Frivilliga uppgifter 

 

Samkommunen kan med stöd av avtal som godkänts av alla medlemskommuner sköta även 

kommunernas andra gemensamma uppgifter. Samkommunen kan genom avtal ta emot 

ersättning för att utföra ett uppdrag som hänför sig till samkommunens verksamhetsområde 

av andra än medlemskommunerna. Samkommunen kan vara medlem eller delägare i ett 

samfund och ett bolag som hänför sig till samkommunens verksamhetsområde 
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II 

SAMKOMMUNENS VERKSAMHETSORGAN 

 

REPRESENTANTMÖTE 

 

4 § 

Representation vid representantmötet 

 

Medlemskommunerna väljer representanterna för representantmötet på basis av antalet invånare 

vid slutet av det kalenderår som föregår kommunalvalet så att varje medlemskommun har en 

representant för varje påbörjat antal femtusen invånare, dock högst fem representanter. 

 

För varje representant väljs en personlig ersättare. 

 

Vid representantmötet har kommunen en röst för varje påbörjat antal femtusen invånare enligt 

antalet invånare i enlighet med lagen om befolkningsböcker och som gäller den 1 januari det 

kalenderår som föregår representantmötet. Kommunens röstetal fördelas jämnt mellan de 

närvarande representanterna. 

 

Representanten och ersättaren skall vara medlemskommunernas fullmäktigeledamöter. 

 

5 § 

Representantmötet 

 

Representantmötet hålls före slutet av mars det år som följer på kommunalvalet. 

Landskapsstyrelsen fattar beslut om tid och ort för representantmötet.  

 

Kallelse till representantmötet skall tillställas medlemskommunerna skriftligen minst tre månader 

före representantmötet. 

 

Medlemskommunerna skall skriftligen meddela landskapsstyrelsen namnen på de representanter 

som de utsett minst en månad före representantmötet. 

 

Representantmötets föredragningslista skall tillställas representanterna minst fjorton dagar före 

representantmötet. 

 

6 § 

Konstituerande av representantmötet 

 

Ordföranden för landskapsstyrelsen öppnar representantmötet. 

 

Representantmötet utser för sig en ordförande och en vice ordförande. Dessutom utser 

representantmötet för sig en sekreterare och två protokolljusterare samt ett nödigt antal 

rösträknare. 

 

7 § 

Representantmötets beslutförhet 

 

Representantmötet är beslutfört då mer än hälften av representanterna är närvarande och dessa 

tillsammans representerar mer än hälften av det sammanräknade röstetalet av alla medlemmar. 

 

8 § 
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Representantmötets uppgifter 

 

Representantmötet utser medlemmarna i det landskapsfullmäktige som representerar 

medlemskommunerna och personliga ersättare för dem. 

 

LANDSKAPSFULLMÄKTIGE 

 

9 § 

Valet av ledamöter i landskapsfullmäktige 

 

Representantmötet utser ledamöterna i landskapsfullmäktige på grundval av invånarantalet vid 

utgången av det kalenderår som föregår kommunalvalet så att varje medlemskommun har en 

medlem för varje påbörjat antal femtusen invånare, dock dock högst 30 % av det obegränsade 

totalantalet ledamöter. 

 

För varje ledamot utses en personlig ersättare. 

 

Ledamöterna och ersättarna i landskapsfullmäktige väljs för en tid som motsvarar 

medlemskommunernas mandatperiod. 

 

Ledamöterna i landskapsfullmäktige skall vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna och 

röstandelarna för de grupperingar som är representerade i landskapsfullmäktige skall svara mot 

den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige 

fått inom landskapets område vid kommunalvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen 

enligt vallagen. 

 

Om en ledamot i landskapsfullmäktige eller en ersättare förlorar sin valbarhet mitt under 

mandatperioden eller av annan orsak avgår som ledamot av landskapsfullmäktige mitt under 

mandatperioden, beslutar den kommun som representerar ledamoten om att bevilja utträdet och 

om att utse en ny representant eller ersättare för den återstående mandatperioden. Den av 

kommunen utsedda ledamoten eller ersättaren skall representera samma grupp som den i vars 

ställe den nya ledamoten eller ersättaren väljs. 

 

Om det under landskapsfullmäktiges mandatperiod i samkommunen upptas nya kommuner som 

medlemmar, skall de ifrågavarande kommunerna välja sina egna representanter i 

landskapsfullmäktige för den återstående mandatperioden genom att följa valkriterierna i detta 

grundavtal.  

 

10 § 

Ledamöternas rösträtt 

 

Varje ledamot i landskapsfullmäktige har en röst. 

 

11 § 

Beslutförhet 

 

 Landskapsfullmäktige är beslutfört då minst 2/3 av fullmäktigeledamöterna är närvarande. 
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12 § 

Landskapsfullmäktiges uppgifter 

 

Samkommunens medlemskommuner utövar högsta beslutanderätt i samkommunens 

angelägenheter vid landskapsfullmäktiges möten. 

 

Landskapsfullmäktige 

 

1. väljer landskapsstyrelse för den tid som motsvaras av mandatperioden. 

 

2. tillsätter revisionsnämnd för att ordna revision av förvaltningen och ekonomin för de år som 

motsvaras av revisionsnämndens mandatperiod. 

 

3. utser på framställning av revisionsnämnden OFR-samfund för att företa revision av förvaltningen 

och ekonomin för de år som motsvaras av mandatperioden. 

 

4. godkänner budget för samkommunen för varje budgetår och i samband med godkännandet av 

denna en ekonomiplan för tre eller flera år. 

 

5. godkänner bokslutet. 

 

6. beslutar om åtgärder, till vilka revisionsnämndens beredning och revisionsberättelsen ger 

anledning. 

 

7. tar landskapsdirektör. 

 

8. beslutar om andra angelägenheter som föreskrivs av lagar och grundavtal. 

 

 

LANDSKAPSSTYRELSEN 

 

13 § 

Sammansättning, mandatperiod och rösträtt 

 

Landskapsstyrelsen består av 19 medlemar och en personlig ersättare för envar av dem. 

Landskapsfullmäktige utser bland medlemmarna en ordförande för landskapsstyrelsen samt två 

vice ordförande. 

 

Varje medlem av landskapsstyrelsen har en röst då beslut fattas. 

 

 

14 §  

Regional och språklig representation 

 

Medlemmarna av landskapsstyrelsen skall väljas från olika delar av landskapet och landskapets 

språkförhållanden skall beaktas vid dess sammansättning. 
 

15 § 

Uppgifter 

 

Landskapsstyrelsen bevakar samkommunens fördel, företräder samkommunen och träffar avtal för 

denna. 
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Landskapsstyrelsens uppgifter definieras ytterligare i förvaltningsstadgan. 

 

16 § 

Namnteckningsrätt 

 

I förvaltningsstadgan förordnas närmare vem som har rätt att teckna samkommunens namn. 

 

 

ANDRA VERKSAMHETSORGAN 

 

17 § 

Nämnder, kommittéer och sektioner 
 

Landskapsfullmäktige kan tillsätta nämnder. 

 

Om nämndens sammansättning, rösträtt och skötseln av deras uppgifter förordnas genom 

instruktion. 

 

Landskapsstyrelsen kan tillsätta sektioner och kommittéer som biträdande organ. 

 

18 § Samarbetsområde 

 

 Samarbetsområdet enligt lagen om utveckling av regionerna bildas av Egentliga Finland och 

Satakunta. 

 

19 § Verksamhetsorgan och beslutsfattande 

 

 Beslut, som hänför sig till behandlingen av ärenden som hör till samarbetet enligt lagen om 

utveckling av regionerna, fattas av landskapens förbund genom överensstämmande beslut. 

 

 Beslut om ärenden, som hör till samarbetet och vilka ingår i landskapsprogrammen, fattas av 

landskapsfullmäktige genom överensstämmande beslut. 

 

 Beslut, som hör till samarbetet och som ingår i landskapsprogrammens genomförandeplaner eller 

andra planer som i betydande grad påverkar regionutvecklingen, fattas genom överensstämmande 

beslut av landskapsstyrelserna. 

 

III 

SAMKOMMUNENS EKONOMI 

 

20 § 

Grundkapital 

 

Grundkapitalet bildas av driftskapitalet i bokslutet för år 1996 i den balans som inleder år 1997 i 

enlighet med balansinstruktionen av bokföringsnämndens kommunsektion. Grundkapitalets belopp 

fastställs av landskapsfullmäktige. 

 

Grundkapitalet uppdelas i medlemskommunernas andelar i proportion till ägarandelarna i bokslutet 

för år 1996. I bilaga till balansen uppges grundkapitalet i form av medlemskommunernas andelar.  

 

Landskapsfullmäktige beslutar om beloppet av den nya medlemskårens grundkapitalinsats och 

tidpunkten för när denna skall betalas samt om höjning av grundkapitalet genom överföring från 

det övriga kapitalet. 
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21 § 

Medlemskommunernas andelar och ansvar 

 

Medlemskommunernas andel i samkommunens tillgångar samt ansvar för skulder och förpliktelser 

bestäms i proportion till andelarna av grundkapitalet. 

 

Inom samkommunen skall register föras över medlemskommunernas andelar av grundkapitalet. 
 

22 § 

Budget och ekonomiplan 

 

Vid beredningen av ekonomiplanen skall medlemmarna beredas tillfälle att göra förslag till 

utveckling av samkommunens verksamhet. 

 

Budgeten och ekonomiplanen skall för driftsekonomins del specificeras enligt uppgifter och för 

investeringarnas del enligt projekt. Preliminär budget och ekonomiplan för följande kalenderår skall 

tillställas medlemskommunerna före 15.9. och den godkända budgeten och ekonomiplanen före 

31.12. 

 

Budgetändringar som skall godkännas under räkenskapsperioden skall i fråga om anslag, 

inkomstposter samt målsättningar grunda sig på redan skedda eller förutsedda ändringar i 

verksamheten eller utnyttjandet av tjänster eller de allmänna grunderna för ekonomin under 

räkenskapsperioden.  

 

 

23 § 

Planenliga avskrivningar 

 

Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar godkänns av landskapsfullmäktige. 

 

24 § 

Medlemskommunernas avgiftsandelar 

 

Det belopp som, utöver de andra intäkterna i budgeten, behövs för att betala kostnaderna, uppbärs 

i avgiftsandelar för budgetåret. Medlemskommunernas avgiftsandelar bestäms i proportion till de 

skattesatser som påförs i medlemskommunerna vid den beskattning som verkställts föregående 

budgetår. Skattesatsernas jämförelsetal uträknas genom att den kommunandelens 

sammanräknade intäkten av kommunalskatten och samfundsskatten enligt redovisningssituationen 

den 1 januari under budgetåret divideras med kommunalskatteprocenten.   

 

Avgiftsandelarna betalas under budgetåret i poster och på tider som fastställts av 

landskapsstyrelsen.  

25 § 

Investeringarnas kapitalfinansiering 

 

Samkommunen kan skafffa kapitalfinansiering för investeringsutgifterna i form av statsandel, 

investering av medlemskommunen på villkor som för egen kapitalinsats eller såsom lån av 

medlemskommun eller penninginrättning. 

 

De uppskattade kostnaderna för etableringsprojekt fördelas i andelar mellan medlemskommunerna 

för fastställande av statsandel i proportion till uppdelningen av grundkapitalet i det senaste 
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bokslutet. Medlemskårens andel av statsandelen är sålunda i enlighet med den beräknade 

kostnadsandelen för kommunen för etableringsprojektet och kommunens statsandelsprocent. 

 

Grundkapitalet och envars kommuns andel av grundkapitalet höjs med beloppet av statsandelen 

och -bidraget. Om grundkapitalet har nått den nivå för grundkapitalet som avtalats för 

samkommunen, utbetalas insatsernas statsandel till medlemskommunerna. 

 

Medlemskommunerna ansvarar för att finansiering av samkommunens kommande investeringar 

reserveras. 

 

26 § 

Inrättande av fonder 

 

Landskapsfullmäktige beslutar om inrättande av fonder och om stadgarna för dessa. 

 

27 § 

Dröjsmålsränta 

 

Vid försenad betalning uppbär samkommunen dröjsmålsränta i enlighet av räntelagen. 

 

28 § 

Undertecknande och godkännande av bokslutet 

 

Bokslutet undertecknas av landskapsstyrelsens medlemmar och av föredraganden. 

 

Landskapsstyrelsen beslutar vid godkännande av bokslutet samtidigt om behandlingen av 

räkenskapsperiodens resultat och om nödvändiga åtgärder för att balansera ekonomin.  

 

IV  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

 

29 § 

Ställningen för de kommuner som utträder ur samkommunen och för dem som fortsätter verksamheten inom 

denna 

 

 Om medlemskommun genom statsrådets beslut förordnas att höra till ett annat 

regionplansområde, upphör den att vara medlem av samkommunen räknat från och med den 

tidpunkt som är angiven i beslutet och kommunens andel av grundkapitalet utbetalas till den efter 

beslut av landskapsfullmäktige. 

 

Om de andra kommunerna inte inlöser den utträdande medlemskommunens kapitalandel, skall 

grundkapitalet sänkas. 

 

30 §  

Revision av förvaltning och ekonomi 
 

I fråga om revision av förvaltningen och ekonomin iakttas vad som har stadgats i kommunallagen 

(365/95) och förordnats i samkommunens revisionsstadga. För revisionsnämnden väljs en 

ordförande, vice ordförande och två medlemmar samt en personlig ersättare för var och en av 

medlemmarna. Ordföranden och vice ordföranden är fullmäktige. 
 

31 § 

Upplösning av samkommunen och slututredning 
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Samkommunen kan upplösas endast om dess lagstadgade uppgifter förordnas att handhas av 

annan myndighet än denna samkommun. 

 

Om upplösning av samkommunen beslutar medlemskommunernas fullmäktige. Vid upplösning av 

samkommunen skall landskapsstyrelsen sköta om slututredningen, om inte medlemskommunerna 

avtalar om något annat förfarande. De av samkommunens tillgångar som inte behövs för att betala 

kostnader och skulder eller för att uppfylla förpliktelser, fördelas mellan medlemskommunerna i 

proportion till deras andelar av grundkapitalet. Om det belopp som åtgår till att betala kostnaderna 

och skulderna samt för att uppfylla förbindelserna är större än tillgångarna, är 

medlemskommunerna skyldiga att betala skillnaden i proportion till ovan nämnda andelar. 

 

32 § 

Skiljemannaförfarande 

 

Meningsskiljaktigheter som gäller ekonomiska rättigheter och skyldigheter och som föranleds av att 

kommun ansluter sig till eller utträder ur samkommunen eller om dess upplösning och 

slututredning, avgörs i den ordning som har stadgats om skiljemannaförfarande. 

33 § 

Ikraftträdande 

 

 Ändringarna i grundavtalet träder i krat fr.o.m. 1.2.2010 förutsatt att stadgandena i 79 § i 

kommunallagen uppfylls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


