
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2015, 19.1.2015

1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Seppo Filppula.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin laaditussa muodossa.

4 § Kunnanhallituksen valinta 2015-2016
Kunnanhallitus esittää
- että kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen 9 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2015–2016 sekä
- että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan samaksi ajaksi.

5 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuosiksi 2015-2016
Kunnanhallitus esittää
- että valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi vahvistetaan
kahdeksi vuodeksi ja
- että kunnanvaltuusto keskuudestaan valitsee puheenjohtajan, sekä I ja II
varapuheenjohtajan vuosiksi 2015 - 2016.

6 § Kunnanhallituksen alustavat kokouspäivät 2015
Kunnanhallitus vahvisti hallituksen ja valtuuston kokouspäivät 2015.
Kunnanhallituksen kokoukset alkavat klo 18.00. Varsinainen kokouspaikka on
Kunnantalo.
Pöytäkirjat asetetaan julkisesti nähtäville Kunnantalossa kokousta seuraavan viikon
tiistaina. Ruotsinkielinen pöytäkirjajäljennös julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Kuulutus kunnanhallituksen kokouksista julkaistaan kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja www-sivuilla.

7 § Kuntarakenneselvitys; Pietarsaarenseutu
Tehdyn selvityksen, kunnan edellisen strategiapäätöksen sekä laaditun
talousselvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
- että kunnanvaltuusto hylkää yhdistymissopimuksen ja
- että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen
mukaan, joita on laadittu työryhmissä, mihin ohjausryhmä yhtyy, tavoitteena on
kuntien taloudellisten toimintaedellytysten, kunnan peruspalvelun ja seudun
vetovoiman vahvistaminen.

8 § Kuntarakenneselvitys; Kokkolanseutu
Tehdyn selvityksen (FCG), kunnanvaltuuston edellisen strategiapäätöksen sekä
laaditun talousselvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
- että Kruunupyyn kunta valitsee, ettei jatka kuntarakenneselvityksen toiseen
vaiheeseen, jonka tavoitteena on yhdistymisen saavuttaminen ja
- että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen
mukaan, joita on laadittu työryhmissä, mihin ohjausryhmä periaatteessa yhtyy,
tavoitteena on kuntien taloudellisten toimintaedellytysten, kunnan peruspalvelun ja
seudun vetovoiman vahvistaminen.



9 § Edustajien valinta Pohjoisen SOTE-alueen perustamista valmistelevaan
kokoukseen
Kunnanhallitus päätti nimetä edustajiksi 5.2.2015 Oulussa pidettävään sote-
kokoukseen Stefan Högnabban, Sixten Dalvikin ja Tapani Myllymäen.

10 § Keski-Pohjanmaan tuotantoalueen valmistelutyön käynnistäminen
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi johtoryhmään Stefan Högnabban ja
kunnanjohtajan.
Kunta sitoutuu Keski-Pohjanmaan tuotantoalueen valmisteluun. Tuotantoalue
tuottaa kunnan asukkaille ns. laajan tuottamisvastuun palvelut.
Kunta hyväksyy työn organisoinnin.
Yhteistyösopimuksen valmistuttua kunta päättää lopullisesti sopimusten
hyväksymisestä.
Kunnanhallitus totesi pykälän välittömästi tarkastetuksi.

11 § Talousarvio 2015 – täytäntöönpano-ohjeet
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion 2015 täytäntöönpano-
ohjeet.

12§ Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

13§ Muut asiat
Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.

___________________


