REDOGÖRELSE FÖR BINDNINGAR
Redogörelsen för bindningar enligt 84 § i kommunallagen görs med denna blankett som sedan lämnas till
revisionsnämnden. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna redogörelse iakttas och tillkännager
redogörelserna för samkommunstämman. Registret över bindningar publiceras på samkommunens hemsida, om
inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Närmare instruktioner om ifyllning av blanketten ges på nästa sida.
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Övriga uppgifter:

Betydande förmögenhet
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Bindningsregister
ANVISNINGAR OM IFYLLNING AV BLANKETT GÄLLANDE BINDNINGAR
Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna
en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen, som även tillämpas på samkommuner,
gäller från den 1 juni 2017.
Skyldigheten gäller samkommunstyrelsens och personalsektionens ordinarie ledamöter och ersättare,
samt revisionsnämndens ordförande och vice ordförande samt deras ersättare. Skyldigheten tillämpas
inte på förtroendevaldas närstående, t.ex. familjemedlemmar, inte heller på de kommunrepresentanter
som har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten. Av tjänsteinnehavarna omfattas
samkommunens direktör och föredragandena i samkommunstyrelsen, personalsektionen och
revisionsnämnden av redogörelseplikten.
Redogörelsen innefattar även tjänsteinnehavares bisyssla. Bestämmelser om tjänsteinnehavares
skyldighet att ansöka om bisysslotillstånd och anmäla bisyssla finns i lagen om kommunala
tjänsteinnehavare (304/2003).
Syftet med bestämmelserna om redogörelser för bindningar är att främja öppenhet och transparens i
samkommunens beslutsfattande.
Bindningen utgör inte nödvändigtvis ett hinder för deltagande i beslutsfattandet. Bedömningen av jäv
görs separat för varje enskilt fall och ärende.
Redogörelsen över bindningar ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten
iakttas. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att man valts till uppdraget. Förändringar i
bindningarna ska utan dröjsmål anmälas till revisionsnämnden.
Uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppgifter i sammanslutningar som bedriver
näringsverksamhet (Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift)
Med näringsverksamhet avses i detta sammanhang affärsverksamhet och yrkesutövning. Skyldigheten
att redogöra för bindningar omfattar ledningsuppgifter i ett företag eller en annan sammanslutning, dvs.
åtminstone verkställande direktörens och vice verkställande direktörens uppgifter. Med
förtroendeuppdrag avses medlemskap i ett organ för en sammanslutning eller ett företag, dvs.
huvudsakligen ett företags styrelse, förvaltningsråd eller ett därmed jämförbart organ.
Betydande förmögenhet
Betydande förmögenhet kan t.ex. vara betydande innehav av fastigheter eller bostadsaktier.
Förmögenheten ska ha anknytning till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet, vilket betyder att
exempelvis aktieinnehav i den egna bostaden inte omfattas av redogörelseplikten. Utgångspunkten är
att innehav av sådana fastigheter som finns inom område i samkommunen eller på ett sådant område
som omfattas av beslut kan ha betydelse. I vissa fall kan innehav av mark och skog i område inom
samkommunen ha betydelse vid skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag.
I vissa fall kan aktieinnehav i fastighetsbolag eller annat aktieinnehav anses ha betydelse vid skötseln
av ett förtroendeuppdrag. Delägarskap och innehav i anslutning till yrket kan ha betydelse vid skötseln
av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag. I vissa fall kan även avsevärda skulder eller förbindelser som
getts för tredje part (t.ex. borgen eller säkerhet) ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller
tjänsteuppdrag, i synnerhet om skulderna har samband med näringsverksamhet.
Andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag
Medverkan i förenings- och stiftelseverksamhet ska uppges när det gäller de uppgifter som
objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget.

