
SAMARBETSAVTAL FÖR BILDANDE AV EN REGIONAL 
TILLSYNSMYNDIGHET  
 
 
AVTALSPARTER:  
Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes, Oravais och Vörå-Maxmo. 
 
Avtalsparterna, nedan avtalskommunerna, beslutar enligt detta avtal att bilda ett 
gemensamt organ, en tillsynsmyndighet, för att ansvara för ärenden som kan 
hänföras till miljöhälsovård, miljövård och veterinärvård enligt detta avtal och enligt 
instruktionen som bifogas avtalet.  Den gemensamma regionala tillsynsmyndigheten 
benämns Västkustens tillsynsnämnd. 
 
Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Närpes, Oravais och Vörå-Maxmo har 
påbörjat samarbetet i ovan angivna frågor från 1.1.2009, medan kommunerna Kaskö 
och Kristinestad ansluter sig till samarbetet från 1.1.2010. 
 
Till Västkustens tillsynsnämnd utser respektive avtalskommun en representant med 
personlig ersättare. 
 
Västkustens tillsynsnämnd utgör en nämnd i den kommun som med stöd av detta 
avtal utses till värdkommun. Värdkommunens representant i Västkustens 
tillsynsnämnd är också nämndens ordförande. 
 
Nämnden har en skild sektion för behandling av miljöärenden. De kommuner som 
deltar i samarbetet för miljövårdens del utser sektionens medlemmar. Kaskö, 
Korsholm, Kristinestad och Närpes utser en medlem vardera till sektionen. Korsholm 
utser sektionens ordförande. 
 
Avtalsparterna överenskommer om fördelningen av kostnaderna för verksamheten 
enligt innehållet i detta avtal. 
 
VÄRDKOMMUN 
 
Avtalskommunerna har i detta avtal överenskommit om att Korsholm är värdkommun 
och fungerar som förvaltningsenhet för Västkustens tillsynsnämnd enligt vad som 
överenskommits i detta avtal. 
 
UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS TILL DEN REGIONALA TILLSYNSMYNDIGHETEN 
 
Varje avtalskommun överför med stöd av KomL § 76 sin beslutanderätt till 
Västkustens tillsynsnämnd i de frågor som anges i § 6 i bifogad instruktion för 
Västkustens tillsynsnämnd. 
 
Kommunerna Korsnäs, Malax, Oravais och Vörå-Maxmo medverkar inte i miljö-
vården men har möjlighet att i ett senare skede ansluta sin miljövårdsverksamhet till 
Västkustens tillsynsnämnd. 
 
Om lagstiftning, förordning eller direktiv ändras eller nya uppgifter tillkommer som kan 
hänföras till detta förvaltningsområde är det Västkustens tillsynsnämnd som sköter 



dessa uppgifter och följer dessa bestämmelser, om inte avtalskommunerna avtalar 
om annat. 
 
De avgifter som bygger på taxa och uppbärs av mottagare av tillsynsmyndighetens 
tjänster tillfaller tillsynsmyndigheten. Avgifterna faktureras och indrivs av Korsholm 
och tillfaller tillsynsmyndigheten som inkomst. 
 
PERSONAL 
 
Personalen i avtalskommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Närpes, Oravais och 
Vörå-Maxmo inom den verksamhet som avtalet omfattar har överförts till 
värdkommunen som gamla arbetstagare 1.1.2009. Personalen i avtalskommunen 
Kristinestad inom den verksamhet som avtalet omfattar överförs till värdkommunen 
Korsholm som gamla arbetstagare 1.1.2010. Om den regionala tillsynsmyndigheten 
upphör med sin verksamhet återgår personalen till anställning i den avtalskommun 
från vilken överföringen gjorts som gamla arbetstagare 
 
Tillsynsmyndigheten beaktas inte i avtalskommunernas kostnadsfördelning av den 
pensionsutgiftsbaserade avgiften.  
 
 
DEN REGIONALA TILLSYNSMYNDIGHETENS FÖRVALTNING OCH EKONOMI 
 
Västkustens tillsynsnämnd utgör en del av nämndorganisationen i Korsholms 
kommun och för den tillämpas förvaltningsstadga, personalpolitik och revision enligt 
samma principer som för övriga nämnder.  
 
Kommunstyrelserna i avtalskommunerna informeras om fattade beslut och 
protokollen framläggs till påseende i samtliga avtalskommuner enligt 
bestämmelserna i KomL § 63.  
 
Avtalsparterna kommer i enlighet med 51 § 5 mom. 3 punkten i kommunallagen 
överens om att värdkommunen inte har i kommunallagen avsedd rätt att uppta 
tillsynsmyndighetens beslut till behandling.   
 
Lösöre och inventarier som används i tillsynsmyndighetens verksamhet överförs till 
värdkommunen. Nyanskaffningar sker inom den regionala tillsynsmyndighetens 
budgetramar. 
 
Verksamhetspunkter, mottagningsutrymmen och utrymmen som används för 
verksamheten i samband med att detta avtal undertecknas upplåts av 
avtalskommunerna kostnadsfritt för den regionala tillsynsmyndighetens verksamhet. 
 
Den regionala tillsynsmyndighetens budget och ekonomiförvaltning handhas av 
värdkommunen.  Avtalskommunerna skall för verksamheten varje budgetår erlägga 
en betalningsandel till den regionala tillsynsmyndigheten fördelad enligt invånarantal 
31.12 föregående år. Den årliga summan fastställs i samband med att 
tillsynsmyndighetens budget godkänns av fullmäktige i värdkommunen.  
Betalningsandelen faktureras en gång per räkenskapsår. Kostnaderna för 
miljövården fördelas enligt invånarantal enbart mellan de kommuner som överfört 
miljövården till den regionala tillsynsmyndigheten. 



 
Värdkommunen äger inte rätt att förfoga över eventuella överskott i verksamheten 
utan detta skall stå till den regionala tillsynsmyndighetens förfogande såvida inte 
överskott återbetalas till avtalskommunerna enligt samma grunder som de uppburits 
på. Värdkommunen bär inte större ansvar än övriga avtalskommuner för eventuella 
underskott i verksamheten. 
 
Undertecknande av detta avtal innebär att avtalskommunerna förbinder sig till att 
vidta de åtgärder som krävs för att ändra grundavtal, förvaltningsstadga och 
instruktioner som berör de verksamhetsområden som faller under § 6 i bifogad 
instruktion. Ändringarna görs så att de överensstämmer med detta avtal och bifogad 
instruktion. 
 
AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING AV AVTALET 
 
Detta avtal träder i kraft  1.1 2010 och gäller tills vidare.  
 
En avtalskommun som vill uppsäga avtalet skall meddela detta till de övriga 
avtalskommunerna innan utgången av det kalenderår som föregår det år 
kommunalval förrättas. Uppsägningen träder i kraft fr.o.m. ingången av den nya 
kommunfullmäktigeperioden. 
 
Avtalskommunerna kan med gemensamma och enhälliga beslut ingå avtal med 
andra kommuner än avtalskommunerna i detta avtal. De avtal om 
luftvårdsundersökningar som är i kraft när detta avtal ingås överförs på 
värdkommunen med samma villkor och för den tid de är i kraft. 
 
Avtalskommunerna kan med gemensamma och enhälliga beslut ändra innehållet i 
detta avtal. 
 
Denna avtalstext har uppgjorts i ett exemplar för varje avtalskommun och samtliga 
avtal har undertecknats av avtalskommunerna. 
 
 
 
DATUM OCH UNDERSKRIFTER        
 
 
Kaskö stad    Korsholms kommun 
   
 
Korsnäs kommun   Kristinestads stad 
 
 
Malax kommun    Närpes stad 
 
 
Oravais kommun    Vörå-Maxmo kommun 


