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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande beslutfört.
-----

§ 71

Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes samt ett extra ärende
§ 78 Dispositionsrätt till samkommunens bankkonton.
§ 78 behandlades före § 77.
-----

§ 72

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Kajsa Kouvo och Inger Englund.
-----

Protokolljusterarnas sign.
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Dnr [541/2019]

§ 73

Ekonomisk rapport 1-8/2019

Hänv.:

bilaga 1 Driftsrapport
bilaga 2 Investeringsrapport

Samkommunens direktör:
Rapporten presenteras vid mötet.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.
Skst § 73, 12.9.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [542/2019]

§ 74

Uppföljning av antal studerandeår

Samkommunens direktör:
I den nya yrkesutbildningen är statsfinansieringen uppbyggd av basfinansiering, prestationsfinansiering och genomslagsfinansiering. Undervisnings- och
kulturministeriet (UKM) besluter årligen om det målinriktade antalet studerandeår. Det målinriktade antalet studerandeår för utbildningsanordnaren
får inte understiga det minsta antalet studerandeår som anges i anordnartillståndet. Optimas minimiantal studerandeår enligt anordnartillståndet är 1198.
Målinriktat antal studerandeår är 1286. Antal studerande per 4.9.2019 är
inom utbildningsavtal (UA) 1049 och inom läroavtal (LA) 264.
För perioden 1.1-31.8.2019 är antalet förverkligade studerandeår 690,08. För
motsvarande period 2018 var motsvarande antal 779,14. Läroavtalens andel
av det totala antalet studerandeår under perioden 1.1-31.8.2019 uppgick till
162,25 studerandeår (23,5 %). Under motsvarande period 2018 var antalet
studerandeår via läroavtal 212,27 (25,8 %). Månadsvisa prestationer framgår
ur nedanstående tabell. Resultatmålet för 2019 är att 25 % av de totala förverkligade studerandeåren presteras via läroavtal under perioden 1.131.12.2019.
Optimas förverkligade
studerandeår
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti

Protokolljusterarnas sign.

2018 2019
119,25 114,1
107,64 102,19
118,87 107,8
114,73 99,22
118,07 94,51
83,86 68,48
33,05 29,03
83,67 74,75
779,14 690,08

varav
via läroavtal
2018
2019
27,04 25,58
24,84 23,68
28,04 22,43
28,02 18,31
29,05 18,21
25,37 18,45
25,01 18,34
24,9 17,25
212,27 162,25
25,8 % 23,5 %
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Beredning: rektor för utbildningstjänster Ann-May Pitkäkangas,
tfn 044 7215 232, e-post: ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen tar del av informationen och antecknar den för kännedom.
Skst § 74, 12.9.2018
Samkommunstyrelsen:
Förslaget godkändes med tillägget att ytterligare uppföljning görs under hösten.
_____

Protokolljusterarnas sign.
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Dnr [543/2019]

§ 75

Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.10.2019

Hänv.:

bilaga 3 Program

Samkommunens direktör:
Det yrkesutbildningsseminarium som Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med AMKE årligen brukar ordna hålls detta år i Helsingfors i samband med European Vocational Skills Week.
Själva seminariet hålls torsdagen den 17 oktober. Möjlighet finns även att
kombinera detta med deltagande i EVSW:s galamiddag samma kväll (tillsammans med deltagare från de europeiska länderna) och den europeiska
yrkesutbildningsveckans avslutningsseminarium i Finlandiahuset den 18 oktober.
Tidigare år har samkommunstyrelsen varit representerad vid seminariet genom styrelseordförande, tillsammans med samkommunens ledande tjänsteinnehavare.
Styrelsens ordförande har meddelat att han önskar delta i såväl ministeriets
seminarium som i EVSW-programmet 17-18.10. Eftersom anmälningstiden
för detta utgår 11.9. har anmälan gjorts före styrelsemötet.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen utser styrelsens ordförande Håkan Storbacka att delta
i ministeriets yrkesutbildningsseminarium och i EVSW-programmet den 1718.10.2019.
Skst § 75, 12.9.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.
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Dnr [544/2019]

§ 76

Verkställighet stämman 28.5.2019

Samkommunens direktör:
Vid samkommunstämman den 28.5.2019 behandlades följande ärenden,
vilka samtliga har vunnit laga kraft den 15.7.2019:
revisionsnämndens utvärderingsberättelse
godkännande av bokslutet för år 2018
personalrapporten för år 2018
val av samkommunstyrelse för återstoden av mandatperioden 20172021
investeringsbudgetens bindande poster
Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001,
e-post: tiina.sjolund@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen verkställer de av stämman gjorda besluten.
Skst § 76, 12.9.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.
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Dnr [545/2019]

§ 77

Anmälningsärenden

Samkommunens direktör:
- Samarbetsgruppen Optima–Söfuk 3.9.2019
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.
Skst § 77, 12.9.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.
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Dnr [565/2019]

§ 78

Dispositionsrätt till samkommunens bankkonton

Förvaltningsdirektören:
I dagsläget innehar förvaltningsdirektören och ekonomichefen dispositionsrätt
till samkommunens bankkonton. Denna rätt bör även ges åt samkommunens
direktör Max Gripenberg, samtidigt som min rätt upphävs fr.o.m. 1.10.2019.
Beredning; förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001,
e-post: tiina.sjolund@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen beviljar samkommunens direktör Max Gripenberg dispositionsrätt till samkommunens bankkonton fr.o.m.1.10.2019. Samtidigt
upphävs förvaltningsdirektörens dispositionsrätt.
Skst § 78, 12.9.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen KomL 410/2015 § 136 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Ändring kan inte heller sökas över anmälningsärenden.
Paragrafer: § § 73 - 74, 76 - 77

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt
kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § § 75 - 78

Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär
inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §

Protokolljusterarnas sign.
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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära
omprövning

Rätt att begära omprövning har den som:
beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part) samt
kommunmedlem

Myndighet till
vilken begäran
om omprövning ska framställas

Begäran om omprövning framställs till:
Optima samkommun
Samkommunstyrelsen
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress:
samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för samkommunens registratur:
mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00
Paragrafer: § § 75 - 78

Tid för sökande Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
av ändring
Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas.
Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter
att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet har publicerats
i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om tidsfristens
sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.
Omprövningsbegärans form
och innehåll

Omprövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I omprövningsbegäran ska uppges:
- det beslut som avses
- hurdan omprövning som begärs

Protokolljusterarnas sign.
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på vilka grunder omprövning begärs

I yrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt omprövningsbegäran samt
personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om beslutet som fattats med anledning av omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.
Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur:
Optima samkommun
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för samkommunens registratur
mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00

Delgivning till
part

Part:

Beslutet har per brev (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _______________

Beslutet har genom e-post delgetts part den _______________
Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

