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Ärende: VN/10839/2019

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och 4 § i lagen om
överlåtelseskatt
Regleringen av täckande av underskott och utvärderingsförfarande i kommuner
och samkommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning (110
§, 118 §, 119 §)
Anser ni att de föreslagna ändringarna om täckande av underskott är ändamålsenliga? Till vilka delar?
Ändringarna är ändamålsenliga eftersom de klargör tidpunkterna när överskott respektive
underskott börjar räknas tidsmässigt. Till regleringen av utvärderingsförfarandet i en kommun och
en samkommun som befinner sig i en särskilt svår ekonomisk ställning föreslås fogas åligganden
gällande behandling av åtgärdsprogrammet och rapporteringsskyldighet.
Till regleringen av utvärderingsförfarandet i en kommun och en samkommun som befinner sig i en särskilt
svår ekonomisk ställning föreslås fogas åligganden gällande behandling av åtgärdsprogrammet och
rapporteringsskyldighet. Anser ni de föreslagna ändringarna vara ändamålsenliga? Till vilka delar?
Verksamhetsberättelsen skall innehålla en utredning över genomförandet av åtgärder och deras
tillräcklighet. Rapporteringen är ändamålsenlig och tidpunkten vald så att den sammanfaller väl med
kommunens tidtabell gällande bokslut.
I propositionen föreslås att finansministeriet på vissa villkor som bestäms i lagen, utgående från
utvärderingsgruppens åtgärdsförslag och fullmäktiges beslut om dessa, kunde fatta beslut om det i syfte
att ändra kommunindelningen behövs en sådan särskild utredning som avses i kommunstrukturlagen,
också utan att inleda ett nytt utvärderingsförfarande. Anser ni förslaget vara ändamålsenligt?
Om en sådan situation föreligger som föranleder ett beslut av finansministeriet om en särskild
utredning som avses i kommunstrukturlagen kan beslutet fattas utan ett nytt utredningsförfarande.
Hänvisning till paragrafens 2 och 3 moment är nödvändig för att kunna göra denna ändring i lagen.

Regleringen av kommunens och samkommunens förvaltning (23 §, 42 §, 56 §, 58
§, 90 §)
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I propositionen föreslås, att man i förvaltningsstadgarna i fortsättningen ska ta in bestämmelser om
hantering av avtal. Anser ni förslaget vara ändamålsenligt?
Förslaget är ändamålsenligt och avtalshantering finns redan i stadens förvaltningsstadga
I propositionen föreslås ändringar i regleringen av godkännandet av direktörsavtal och i regleringen av
samkommunens grundavtal (förslag om ändring av grundavtalets innehåll och krav på politisk
proportionalitet i samkommunens organ). Dessutom föreslås ändringar i regleringen av initiativrätt. Anser
ni de föreslagna ändringarna vara ändamålsenliga? Till vilka delar?
1. För underlättande av anställning och för att göra anställningsprocessen smidigare bör
direktörsavtalet godkännas av fullmäktige
2.Det är ändamålsenligt att beakta kommunalvalets resultat gällande bestämmanderätten i andra
organ än samkommunsfullmäktige. Utöver detta är det ändamålsenligt att även kunna ha en annan
fördelning om så har överenskommits i grundavtalet.
3. Det är ändamålsenligt att de som äger eller besitter fast egendom i kommunen även har
initiativrätt eftersom de även berörs av beslut som fattats i kommunen.

Regleringen av elektroniska sammanträden (99 §, 100 §)
Anser ni de föreslagna ändringarna vara ändamålsenliga? Till vilka delar?
Förändringsförslaget förtydligar förfarandet vid elektroniska sammanträden
I propositionen föreslås inga ändringar i regleringen av elektroniskt beslutsförfarande. Om det i er
kommun/samkommun tillämpas elektroniskt beslutsfattande enligt 100 §, har regleringen av denna
upplevts vara fungerande? Om inte, hur borde regleringen utvecklas?
Regleringen upplevs som fungerande.

Regleringen av samkommuners strukturella arrangemang (62 a §, 62 b §)
Kan den föreslagna regleringen av samkommuners sammanslagning och samkommuners delning anses
vara ändamålslig med tanke på genomförande av omorganiseringen av samkommunernas uppgifter?
Lagparagrafen beskriver förfarandet vid sammanslagning eller delning på ett tydligt och
ändamålsenligt sätt

Övriga anmärkningar
Era övriga anmärkningar om propositionen
Raseborgs stad stöder förslaget att lagen om överlåtelseskatt (931/1996) ändras så att skatt inte
skall betalas för överlåtelse av fastighet eller värdepapper vid transaktioner kommuner eller
samkommuner emellan
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