
1 
 

GRUNDAVTAL FÖR KOTKA-FREDRIKSHAMNREGIONENS SAMKOMMUN FÖR UTBILDNING 
 

Innehåll 

I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ......................................................................................................................2 
1 § Namn och hemort...............................................................................................................................2 
2 § Medlemskommuner ...........................................................................................................................2 
3 § Samkommunens uppgifter .................................................................................................................2 

II SAMKOMMUNSSTÄMMA ...........................................................................................................................2 
4 § Högsta bestämmande organ ..............................................................................................................2 
5 § Antal representanter vid samkommunsstämman ..............................................................................2 
6 § Rösträtt ...............................................................................................................................................3 
7 § Beslutförhet ........................................................................................................................................3 
8 § Sammanträden ...................................................................................................................................3 
9 § Sammankallande av sammanträden ..................................................................................................3 
10 § Samkommunsstämmans uppgifter ....................................................................................................3 
11 § Förfarande vid samkommunsstämman ..............................................................................................4 

III SAMKOMMUNSSTYRELSEN ........................................................................................................................4 
12 § Samkommunsstyrelsens sammansättning och röstantal ...................................................................4 
13 § Samkommunsstyrelsens uppgifter .....................................................................................................4 
14 § Teckning av samkommunens namn ...................................................................................................5 
15 § Samkommunens direktör ...................................................................................................................5 

IV ÖVRIGA ORGAN ......................................................................................................................................5 
16 § Övriga organ .......................................................................................................................................5 

V ÄGARSTYRNING ..........................................................................................................................................5 
17 § Ägarstyrning .......................................................................................................................................5 
18 § Koncerndirektiv ..................................................................................................................................5 

VI SAMKOMMUNENS EKONOMI ........................................................................................................................5 
19 § Grundkapital .......................................................................................................................................5 
20 § Medlemskommunernas andelar av medel och ansvar för skulder och förpliktelser .........................6 
21 § Budget och ekonomiplan ....................................................................................................................6 
22 § Uppföljningssystem för ekonomi och verksamhet samt rapportering till medlemskommunerna ....6 
23 § Bokslutet, dess underteckning och godkännande..............................................................................6 
24 § Samkommunens informationsskyldighet ...........................................................................................7 

VII FINANSIERING AV SAMKOMMUNENS VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR .........................................7 
25 § Finansiering av verksamheten ............................................................................................................7 
26 § Hantering av räkenskapsperiodens över- och underskott .................................................................7 
28 § Kapitalfinansiering av investeringar ...................................................................................................7 
29 § Avskrivningar enligt plan ....................................................................................................................8 
30 § Grundande av fonder .........................................................................................................................8 
31 § Prissättning och fakturering av prestationer ......................................................................................8 
32 § Dröjsmålsränta ...................................................................................................................................8 
33 § Övriga bestämmelser..........................................................................................................................8 

VIII GRANSKNING AV FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ............................................................................9 
34 § Revisionsnämnd ..................................................................................................................................9 
35 § Intern kontroll .....................................................................................................................................9 

IX ÖVRIGA BESTÄMMELSER ............................................................................................................................9 
36 § Antagande av ny medlemskommun ...................................................................................................9 
37 § Medlemskommuns utträde ................................................................................................................9 
38 § Upplösning och likvidation av samkommunen................................................................................ 10 
39 § Ändring av grundavtalet .................................................................................................................. 10 
40 § Avgörande av meningsskiljaktigheter som gäller avtalet ................................................................ 10 
41 § Avtalets ikraftträdande .................................................................................................................... 10 



2 
 

 
 

I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

 
1 § Namn och hemort 

 
Samkommunens namn är Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för 
utbildning och dess hemort är Kotka stad. Samkommunen är tvåspråkig. 

 
 

2 § Medlemskommuner 

 
Samkommunens medlemskommuner är Fredrikshamn, Kotka, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax. 

 
 

3 § Samkommunens uppgifter 

Samkommunen har ett i 8 § i kommunallagen avsett organiseringsansvar för 
yrkesutbildning för sina medlemskommuners räkning. 

 

Därutöver anordnar samkommunen verkstadsverksamhet samt uppsökande 
ungdomsarbete inom Kotka-Fredrikshamnregionen. Samkommunen anordnar även 
yrkesinriktad vuxenutbildning och läroavtalsutbildning samt producerar avgiftsbelagd 
serviceverksamhet som hör till dess bransch eller som stöder den. 

 
Samkommunens uppgifter i fråga om allmänbildande utbildning bestäms enligt avtal 
som ingås separat. Samkommunen kan för sina ägarkommuners räkning anordna 
gymnasieutbildning samt tjänster inom fritt bildningsarbete, om en ägarkommun 
beslutar att avstå från anordnande av gymnasieutbildning och/eller fritt bildningsarbete. 

 
Samkommunen kan vara delägare i aktiebolag eller medlem i andra sådana 
organisationer, var verksamhet främjar samkommunens uppgiftsområde. 

 
 

II SAMKOMMUNSSTÄMMA 
 

4 § Högsta bestämmande organ 

 
Samkommunens högsta bestämmande organ är samkommunsstämman. 

 
 

5 § Antal representanter vid samkommunsstämman 

 
Medlemskommunerna utövar sin bestämmanderätt vid samkommunsstämman. 
Samkommunsstämman har femton (15) representanter som valts av 
medlemskommunerna. Medlemskommunens kommunstyrelse 
eller ett annat organ som medlemskommunens fullmäktige valt väljer en representant till 
respektive samkommunsstämma separat enligt följande: 

 
Fredrikshamn 6 representanter 6 ersättare 
Kotka 6 representanter 6 ersättare 
Miehikkälä 1 representant 1 ersättare 
Pyttis 1 representant 1 ersättare 
Vederlax 1 representant 1 ersättare 
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Ingen av medlemskommunerna har en majoritet av representanterna vid 
samkommunsstämman. 

 
 

6 § Rösträtt 

 
Fredrikshamn och Kotka har vardera sex (6) röster och Miehikkälä, Pyttis och 
Vederlax vardera en (1) röst vid samkommunsstämman. 

 

Medlemskommunens rösträtt vid samkommunsstämman bestäms jämnt mellan 
representanterna som är närvarande vid stämman. 

 
 

7 § Beslutförhet 

 
Samkommunsstämman är beslutsför när minst hälften av samkommunsstämmans 
representanter är närvarande. 

 
 

8 § Sammanträden 

 
Samkommunsstämman ska hållas regelmässigt två gånger om året, vårstämman 
senast i slutet av maj och höststämman senast i slutet av december. 

 
Dessutom kan extra samkommunsstämmor hållas. 

 
 

9 § Sammankallande av sammanträden 

 
Samkommunsstämman sammankallas av samkommunsstyrelsen. Kallelsen till 
stämman ska skickas senast 21 dagar före stämman till medlemskommunernas 
kommunstyrelser. 

 
En extra samkommunsstämma ska sammankallas för behandling av ett ärende som 
hör till samkommunsstämman, om kommunstyrelsen i en medlemskommun kräver 
det. 

 
 

10 § Samkommunsstämmans uppgifter 

 
Samkommunsstämmans uppgifter omfattar utöver det som föreskrivs i 
detta grundavtal och i förvaltningsstadgan att: 

 

1. välja ordförande och två vice ordföranden för samkommunsstämman, 
 

2. ställa upp samkommunens mål och godkänna budgeten 
och ekonomiplanen, 

 
3. välja medlemmar till samkommunsstyrelsen och deras ersättare samt 
förordna en av medlemmarna till ordförande och två till vice ordföranden, 

 

4. besluta om samkommunens struktur, tillsätta behövliga 
nämnder och direktioner och övriga organ i samkommunen samt 
besluta om inrättande av samkommunens affärsverk och 
dotterbolag, 
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5. ställa upp servicemål samt ekonomiska och operativa mål för 
samkommunens affärsverk, 

 

6. besluta om väsentlig utvidgning av samkommunens verksamhet 
och ändring av verksamheten, 

 
7. bekräfta samkommunens bokslut och besluta om behandlingen 
av räkenskapsperiodens avkastning, 

 
8. besluta om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga, 

 
9. välja revisionsnämndens medlemmar och ersättare och förordna 
en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande, 

 

10. välja revisor (OFR) och revisorssuppleant (OFR) eller 
revisionssammanslutning (OFR-sammanslutning), 

 
11. godkänna förvaltningsstadgan, 

 
12. Besluta om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda 

 

Ärenden som behandlas på samkommunsstämman bereds av samkommunens 
styrelse. Samkommunsstyrelsen verkställer även de ärenden som 
samkommunsstämman beslutat. 

 
 

11 § Förfarande vid samkommunsstämman 

 
Förfarandet vid samkommunsstämman föreskrivs i samkommunens förvaltningsstadga. 

 
 
 

III SAMKOMMUNSSTYRELSEN 
 

12 § Samkommunsstyrelsens sammansättning och röstantal 

 
Samkommunen har en styrelse som består av tio (10) medlemmar som 
samkommunsstämman väljer för två år i sänder samt deras ersättare. 

 
Av styrelsemedlemmarna representerar fyra (4) Kotka stad, fyra (4) 
Fredrikshamns stad och två (2) turvis Miehikkälä, Pyttis och Vederlax. 

 
Respektive medlem har en (1) röst vid mötet. 

 
Vid styrelsemöten är föredraganden samkommunens direktör, om 
inte annat bestäms i förvaltningsstadgan. 

 
 

13 § Samkommunsstyrelsens uppgifter 

 
Samkommunsstyrelsen leder samkommunen och dess förvaltning samt svarar för 
beredningen och verkställandet av samkommunsstämmans beslut. 
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Samkommunsstyrelsen bevakar samkommunens intressen samt företräder 
samkommunen och för dess talan. 

 

Närmare bestämmelser om samkommunsstyrelsens uppgifter, beslutanderätt och 
sammankallande finns i förvaltningsstadgan. 

 
 

14 § Teckning av samkommunens namn 

 
Bestämmelser om teckning av samkommunens namn finns i förvaltningsstadgan. 

 
 

15 § Samkommunens direktör 

 
Samkommunen har en direktör som underställd samkommunsstyrelsen leder 
samkommunens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. Samkommunens direktör 
verkar som ledande rektor. 

 
Närmare bestämmelser uppgifterna för samkommunens direktör finns i förvaltningsstadgan. 

 
 

IV ÖVRIGA ORGAN 
 

16 § Övriga organ 

 
Samkommunen kan ha organ som beslutas av samkommunsstämman och om vars 
sammansättning, beslutanderätt och sammankallande föreskrivs i förvaltningsstadgan. 

 
 
 

V ÄGARSTYRNING 
 

17 § Ägarstyrning 

 
Samkommunens ledning och medlemskommunerna har ett förhandlingsförfarande, där 
principerna för den långsiktiga planeringen och målen för samkommunens ekonomi och 
verksamhet avtalas, med beaktande av ordnande och produktion av tjänster, 
personalpolitik samt möjligheterna till delaktighet och påverkan för dem som utnyttjar 
tjänsterna. 

 
 

18 § Koncerndirektiv 

 
Samkommunen har ett koncerndirektiv som samkommunsstämman godkänner. 
Samkommunen ska begära utlåtanden av medlemskommunerna om koncerndirektivet och 
ändringar i koncerndirektivet innan det godkänns. 

 
 
 

VI SAMKOMMUNENS EKONOMI 
 

19 § Grundkapital 

 
Samkommunens grundkapital består av 
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bokföringsvärden av de byggnader som medlemskommunerna överlåtit till samkommunen 
och övriga placeringsandelar. 

 
Beloppet av samkommunens grundkapital bekräftas av samkommunsstämman. 
I bilagan till samkommunens balansräkning anges grundkapitalet som 
medlemskommunernas andelar. 

 
Samkommunsstämman beslutar om beloppet och betalningstiden av en ny 
medlemskommuns grundkapitalplacering samt en ökning av grundkapitalet 
genom en överföring från övrigt eget kapital. 

 
Ingen ränta betalas på grundkapitalet. 

 
 

20 § Medlemskommunernas andelar av medel och ansvar för skulder och förpliktelser 

 
Medlemskommunernas andelar i samkommunens tillgångar och deras ansvar för 
skulder och förpliktelser bestäms i förhållande till deras andelar i grundkapitalet. 
Samkommunen för en förteckning över medlemskommunernas andelar i 
grundkapitalet. 

 
 

21 § Budget och ekonomiplan 

 
Samkommunsstyrelsen gör upp ett förslag till budget och ekonomiplan. Vid beredningen 
av ekonomiplanen ska medlemskommunerna i tillräckligt god tid ges tillfälle att lägga 
fram förslag för att utveckla och anpassa samkommunens verksamhet till 
medlemskommunernas operativa mål och ekonomiska möjligheter. 

 

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande år ska lämnas till 
medlemskommunerna senast i slutet av augusti och den godkända budgeten och 
ekonomiplanen senast i slutet av december. 

 
Samkommunsstämman godkänner budgeten och ekonomiplanen för följande 
kalenderår senast i slutet av december föregående år. 

 

Ändringar i budgeten ska godkännas under budgetåret. 
 
 

22 § Uppföljningssystem för ekonomi och verksamhet samt rapportering till medlemskommunerna 

 
Samkommunen har ett uppdaterat uppföljningssystem för ekonomin och 
verksamheten för att verifiera uppnåendet av eller avvikelser från mål som 
ställts upp. 

 
Samkommunen rapporterar till medlemskommunerna om verksamhetens och 
ekonomins utfall efter de sex första månaderna av året och i samband med 
bokslutet. 

 
 

23 § Bokslutet, dess underteckning och godkännande 

 
Förhandsuppgifter om bokslutet ska ges till medlemskommunerna senast i 
slutet av februari. 

 
Räkenskapsperiodens bokslut ska ges till revisorerna för granskning och till 
medlemskommunerna senast i slutet av mars följande år. 
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Bokslutet undertecknas av samkommunsstyrelsens medlemmar och samkommunens direktör. 

 
När samkommunsstämman godkänner bokslutet, beslutar den samtidigt om 
behandlingen av räkenskapsperiodens resultat och behövliga åtgärder för att 
balansera ekonomin. 

 
 

24 § Samkommunens informationsskyldighet 

 
Samkommunen ska på begäran ge medlemskommunernas kommunstyrelser 
behövliga uppgifter för att bedöma kommunkoncernens ekonomiska ställning och 
beräkna resultatet av dess verksamhet. 

 
 
 

VII FINANSIERING AV SAMKOMMUNENS VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR 
 

25 § Finansiering av verksamheten 

 
Samkommunen ska finansiera sin verksamhet och sina investeringar med finansiering enligt 
finansieringslagstiftningen, statsandelar, statsunderstöd, EU- och övrig projektfinansiering, 
inkomster från försäljning av undervisningstjänster och andra tjänster samt andra 
inkomster. 

 
Utgifterna i driftsekonomi- och resultaträkningsdelen ska anpassas till nivån för 
statsfinansiering och samkommunens egna inkomster under en 
ekonomiplaneringsperiod på tre år. Räkenskapsperiodens resultat i 
resultaträkningen överförs till samkommunens eget kapital. 

 
 

26 § Hantering av räkenskapsperiodens över- och underskott 

Vid hanteringen av bokslutet kan samkommunsstämman besluta om att 
räkenskapsperiodens överskott eller en del av det returneras eller att 
räkenskapsperiodens underskott täcks i förhållande till medlemskommunernas 
andelar. 

 
 

27 § Täckning av underskott 
 

Om samkommunen trots anpassningsåtgärder för driftsekonomin inte har kunnat täcka ett 
underskott i samkommunens balansräkning inom den tid som bestäms i 110 § 
3 mom. i kommunallagen, och medlemskommunerna inte har godkänt ett förslag som 
lagts fram av en utredare enligt 119 § 2 mom. i kommunallagen, ska 
medlemskommunerna i enlighet med samkommunsstämmans beslut betala andelar för 
det underskott som orsakas av verksamheten. 

 
 
 
 
 

28 § Kapitalfinansiering av investeringar 

 
Samkommunen kan skaffa kapitalfinansiering för en investeringsutgift som statsandel 
och -understöd, med medlemskommunens samtycke som en höjning av grundkapitalet, 
som ett lån av en medlemskommun eller ett finansinstitut eller använda andra 
finansieringsinstrument i enlighet med den finansierings- och ränteriskpolitik som 
samkommunsstyrelsen godkänt. 
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De uppskattade kostnaderna för anläggningsprojekt delas som 
medlemskommunernas andelar för att fastställa statsandelen i förhållande till 
fördelningen av grundkapitalet i det senaste bokslutet. Medlemskommunens andel 
av statsandelen stämmer överens med kostnadsandelen för kommunens 
anläggningsprojekt och kommunens statsandelsprocent som beräknats på detta 
sätt. 

 
En statsandel som beviljats för ett anläggningsprojekt påverkar inte 
grundkapitalets belopp. Fördelningen av grundkapitalet mellan 
medlemskommunerna ändras i förhållande till de statsandelar som beräknats per 
kommun för anläggningsprojektet. 

 
Medlemskommunernas samtycke krävs för nybyggnadsinvesteringar. 

 
Investeringar kan finansieras med separat finansiering av medlemskommunerna, 
om medlemskommunerna avtalar separat om detta. 

 
 

29 § Avskrivningar enligt plan 

 
Samkommunsstämman godkänner beräkningsgrunderna för avskrivningar enligt plan. 

 
 

30 § Grundande av fonder 

 
Samkommunsstämman beslutar om grundande av fonder i samkommunen och deras regler. 

 
 

31 § Prissättning och fakturering av prestationer 

 
Prissättningen av prestationer är baserad på ett självkostnadspris som omfattar 
direkta kostnader, förvaltningsomkostnader och kapitalkostnader. 

 
Om tryggandet av ett tillräckligt eget kapital eller förberedelser för ersättande 
investeringar förutsätter att avskrivningar enligt återanskaffningspris används vid 
prissättningen av serviceprestationer, kan detta göras genom beslut av 
samkommunsstämman. 

 
Medlemskommunerna faktureras på lika grunder. 

 

Utbildning och annan serviceverksamhet, för vilken statsandelar inte beviljas, kan 
prissättas på olika grunder. 

 
 

32 § Dröjsmålsränta 

 
Om en medlemskommuns betalning fördröjs, debiterar samkommunen 
dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. 

 
 

33 § Övriga bestämmelser 

 
Övriga anvisningar och bestämmelser om samkommunens ekonomi och 
förvaltning ges i förvaltningsstadgan. 
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IV GRANSKNING AV FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN 
 

34 § Revisionsnämnd 

 
Samkommunen har en revisionsnämnd. Revisionsnämndens uppgifter föreskrivs i 
kommunallagen. Närmare bestämmelser om revisionsnämndens sammansättning. 
behörigheter och sammankallande finns i förvaltningsstadgan för samkommunen för 
utbildning. 

 
Vid granskning av förvaltningen och ekonomin iakttas vad som föreskrivs om det i 
kommunallagen samt i samkommunens förvaltningsstadga. 

 

Samkommunsstämman väljer ordförande, vice ordförande och tre (3) medlemmar i 
revisionsnämnden samt en personlig ersättare för var och en av dem. 

 
 

35 § Intern kontroll 

 
Samkommunen har en funktion för intern kontroll. Närmare bestämmelser om 
intern kontroll finns i förvaltningsstadgan. 

 
 
 

V ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 

36 § Antagande av ny medlemskommun 

 
En kommun som vill bli medlem i samkommunen ska lämna en skriftlig anmälan om 
detta till samkommunsstyrelsen. Kommunen kan antas som medlemskommun i 
samkommunen genom enhälliga beslut av medlemskommunerna. 

 
Kommunen kan lösa in andelar i grundkapitalet av medlemskommunerna på det 
sätt som kommunerna avtalar eller göra en grundkapitalplacering i 
samkommunen enligt avtal. 

 
Den nya medlemskommunens rättigheter och skyldigheter inleds i början av det 
kalenderår som följer på det ovan avsedda beslutet av medlemskommunerna. 

 
 

37 § Medlemskommuns utträde 

 
Om en medlemskommun utträder ur samkommunen, betalas kommunens andel 
eller en del av nettotillgångarna till kommunen i enlighet med samkommunsstämmans 
beslut. Om en medlemskommuns andel av samkommunens nettotillgångar är mindre än 
medlemskommunens andel i grundkapitalet, betalas till medlemskommunen dess andel 
av nettotillgångarna eller en del av dem enligt samkommunsstämmans beslut. 

 
Om de övriga kommunerna inte löser in den utträdande medlemskommunens 
kapitalandel, sänks grundkapitalet. 

 

Ersättningen för kommunens andel betalas i lika stora poster inom en tidsplan som 
samkommunsstämman beslutar från och med att utträdet träder i kraft. 

 

Medlemskapet upphör vid utgången av kalenderåret som följer på 
samkommunsstämmans beslut, om inte samkommunsstämman beslutar något 
annat. 
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38 § Upplösning och likvidation av samkommunen 

 
Medlemskommunernas fullmäktige beslutar om upplösning av samkommunen. 
Medlemskommunernas fullmäktige beslutar om ett avtal gällande detaljerna för 
upplösningen av samkommunen. Samkommunen ska upplösas, om dess uppgifter har 
överförts på en annan samkommun eller i övrigt på andra kommuner. 

 
När samkommunen upplöses ska samkommunsstyrelsen sköta likvidationen, om inte 
medlemskommunerna avtalar om något annat arrangemang. Samkommunens medel, 
vilka inte behövs för att betala likvidationens kostnader och skulder eller för att uppfylla 
förpliktelser, delas mellan medlemskommunerna i förhållandena till andelarna i 
grundkapitalet. Om det belopp som behövs för att betala kostnader 
och skulder samt uppfylla förpliktelser är större än tillgångarna, är 
medlemskommunerna skyldiga att betala differensen i förhållande till ovan 
nämnda andelar. 

 
Medlemskommunernas fullmäktige godkänner likvidationen. Det sista bokslutet och 
ansvarsfriheten behandlas i medlemskommunernas fullmäktige. 

 
Vid den fysiska överlåtelsen av egendom ges företräde till den 
medlemskommun inom vars område läroanstalten är belägen. 

 
 

39 § Ändring av grundavtalet 

 
Grundavtalet kan ändras om minst två tredjedelar av medlemskommunerna 
understöder detta och om deras invånarantal är minst hälften av det 
sammanräknade invånarantalet i medlemskommunerna. 

 
 

40 § Avgörande av meningsskiljaktigheter som gäller avtalet 

 
Meningsskiljaktigheter som hänför sig till samarbetsavtalet avgörs som 
förvaltningstvistemål vid Östra Finlands förvaltningsdomstol. 

 
 

41 § Avtalets ikraftträdande 

 
Detta avtal träder i kraft efter att behöriga kommun- och stadsfullmäktige 
har godkänt det och besluten har vunnit laga kraft. Innan detta grundavtal 
träder i kraft kan åtgärder som förutsätts för dess verkställande. 

 

Detta avtal har upprättats i sex (6) likalydande exemplar, av vilka ett ger till 
respektive avtalspart och ett till samkommunsstyrelsen. 
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Ändringar av grundavtalet: 
- Tekniska uppdateringar och tillägg som förutsätts av kommunallagen 410/2015 i 

paragraferna 4, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Samtidigt har 
numreringen av paragraferna uppdaterats. 

- Dessutom har paragraf 3 uppdaterats med samkommunens uppgifter. 
 
 

Godkänd i samkommunsstyrelsen för Kotka-Fredrikshamnregionens samkommun för 
utbildning 23.3.2017. 

 

I enlighet med samkommunsstyrelsens beslut 23.3.2017 har ändringarna godkänts i 

medlemskommunerna: Kotka stad 5.6.2017 
Fredrikshamns stad 30.5.2017 
Pyttis kommun 12.6.2017 
Miehikkälä kommun 
29.5.2017 Vederlax kommun 
. .2017 


