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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Sven Backman och Rainer Säll 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en mellan pro-
tokolljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt tidigare 
beslut skall det justerade protokollet hållas framlagt till allmänt påseende andra 
fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Protokollet hålls 
framlagt till allmänt påseende fredagen den 14.8.2015  kl  9.00 – 15.00 i kans-
list Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Antagande av offert för inköp av ultraljudsapparat till Hvc 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Upphandlingen gäller förnyelse av ultraljudsapparat till hälsovårdscentralens 
röntgenavdelning. För ändamålet finns 50.000 € reserverade i stadens invester-
ingsbudget. På grund av ärendets omfattning och behov av specialkunnande 
har man tagit experthjälp vid uppgörandet av offert och offertgenomgång av fy-
siker Jyrki Ruohonen vid Fyse Oy.  
 
Upphandlingen sattes ut på Hilma 17.4.2015. Inom utsatt tid 3.6.2015 har tre 
(3) apparatleverantörer lämnat in anbud nämligen GE Healthcare Finland Oy, 
LifeMed Oy och Philips Oy Healthcare. 
 
Fysiker Jyrki Ruohonen har sammanställt anbuden (bilaga) och provtestning 
har utförts av radiolog Veikko Tervo.  
Beslutsfattandet grundar sig på en helhetsekonomisk bedömning av apparterna 
där följande delområden bedöms: 1) Tekniska och funktionella egenskaper 
(max 50 poäng) 2) Totalekonomiskt pris utgående från apparatens beräknade 
livscykel (max 40 poäng) 3) Underhåll, service och tekniskt stöd (max 10 po-
äng). Det maximala poängtalet är således 100. Den apparat som klarar sig bäst 
i jämförelsen når alltså max.poäng. De andra apparaternas jämförelsepoäng 
omvandlas till poäng enligt bedömningskriterierna ovan i proportion till antal 
jämförelsepoäng. 
 
De tekniska och funktionella egenskaperna har bedömts utgående från prov-
testning. GE Haelthcare  Finland Oy:s GE Logiq S7 R2 fick flest jämförelsepo-
äng  87 i testet emedan bildkvalitet och bildegenskaper var de klart bästa.  
Apparaten erhöll således maxpoäng 50 för delområdet. Philips AFFINITI 50 er-
höll 83 jämförelsepoäng och 47,7 poäng.  
 
Det totalekonomiska priset uträknas utgående från anskaffningspris och med 
beaktande av apparatens livscykel där kostnader för årsservice (medräknat re-
seersättning) räknas för sammanlagt sju (7) år (garantiåret är inte med). Det bil-
ligaste totalekonomiska priset är GE Healthcare Finland Oy:s anbud där an-
skaffningspriset är 47 000 € (moms 0%) och priset för apparatens livscykel räk-
nat på sju år 52 750 € (moms 0%).  Apparaten Logiq S7 R2 erhöll därmed max 
poäng 40. Det näst förmånligaste anbudet var Philips AFFINITO med anskaff-
ningspris 46 308 € och medräknat årsservice 53 508 € med ett poängtal på 
39,4. GE Healthcare erbjöd en tvåårig garantitid. 
 
Vad beträffar underhållsservice och tekniskt stöd erhöll GE Healthcare Finland 
Oy maximipoäng 10. Skillnaden låg i den längre garantitiden (2 år). 
 
När poängtal uträknats för de olika anbuden erhöll GE Healthcare Oy Finland 
maxpoäng 100 för sin apparat GE Logiq S7 R2. Poängen fördelades enligt föl-
jande: 1) Tekniska och funktionella egenskaper 50 poäng. 2) Pris utgående för 
apparatens livscykel 40 poäng.  3) Underhållsservice och tekniskt stöd 10 po-
äng. Det anbud som erhöll näst flest poäng var Philips Oy Healthcares AFFINI-
TI 50 med 96,4 poäng. 
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Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård-och omsorgsnämnden besluter att  
 
Anta anbudet från GE Healthcare Finland Oy för ultraljudsapparat GE Logiq S7 
R 2 till priset 47 000 € (moms 0%). Därtill kommer kostnader för uppgörande, 
genomgång och sammanställning av offert som Fyse Oy, fysiker Jyrki Ruoho-
nen utfört. Arbetsåtgång sammanlagt 13 timmar, timdebitering 94,48 € /h 
(moms 0%). 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för Kust-
Österbottens samkommun 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård vill ha med-
lemskommunernas utlåtande senast inom augusti 2015 (Bilaga A) gällande för-
slaget till budget för 2016 och ekonomiplan för 2017-2018 (Bilaga B). 
 
Budgetförslaget 2016 har planerats med målsättningen att stärka samkommu-
nens regionala tjänsteproduktion, och därmed innebär budgetförslaget att med-
lemskommunernas betalningsandelar ökar för år 2016. Enligt budgetförslaget 
vill man inrätta tre nya tjänster, en rehabiliteringskoordinator till psykosociala 
centret, en ergoterapeut och en talterapeut samt grunda ett geriatriskt kun-
skapscenter. Totalt föreslås att budgeten för samkommunen (exkl landsbyggs-
förvaltningen) skulle öka med 418.821 euro eller 12,7%. För Närpes del före-
slås en budgetökning om 143.164 euro eller 10,5%. Totalkostnaden för den ut-
ökade regionala verksamheten är enligt förslaget 223 955 euro, av vilket När-
pes andel skulle vara 82.947 euro. Därtill kommer bland annat en utökning av 
Doctagontjänster för Närpes del omfattande 41.283 euro för 30 klienter inom 
hemvården och konsultationsmöjlighet utanför kontorstid för HVC sjukhus. Ut-
ökningen av Doctagon-tjänsterna i Närpes gjordes redan år 2015. Även inom 
projekt föreslås en utökning av personal motsvarande 150%, kostnaden täcks 
dock till största delen via projektstöd om projektet godkänns.   
 
Inom den offentliga ekonomin står vi idag inför stora utmaningar med ökande 
behov och ökade kostnader medan inkomsterna minskar. Som ett resultat av 
detta är det många kommuner, inklusive Närpes stad, som är tvungen att ba-
lansera sin ekonomi och effektivera verksamheten. Mot denna bakgrund kan i 
detta läge inga nya serviceformer införas ej heller kan några nya tjänster eller 
befattningar inrättas som innebär en kostnadsökning. Vård- och omsorgsavdel-
ningen i Närpes har också stora behov av att utöka den egna befintliga grund-
servicen för att kunna säkerställa invånarnas servicebehov. Därmed är det en-
dast möjligt med sådana förändringar som inte kräver tilläggsresurser.  
 

 
Vård- och omsorgsnämnden vill framföra följande utlåtande: 
 
Samkommunens servicestruktur: 
 En budgetökning för år 2016 omfattande 143 164 euro eller 10,5% kan inte 
omfattas av Närpes stad. På grund av de rådande ekonomiska realiteterna 
inom kommunerna och osäkerheten inför framtiden p.g.a. utdragna strukturre-
former bör inga nya tjänster inrättas eller ny verksamhet inledas om inte en 
kostnadsomfördelning från kommunerna till samkommun tydligt kan påvisas. 
Trots nyttan med ett geriatriskt kunskapscenter kan Närpes stad inte omfatta 
grundandet av ett geriatriskt kunskapscenter i enlighet med nuvarande plan, 
främst på grund av den ekonomiska situationen. Grundandet av ett geriatriska 
kunskapscenter kunde förespråkas till den del som består av minnespolikliniken 
förutsatt att inrättandet inte föranleder tilläggskostnader. Inrättandet av minnes-
polikliniken bör därmed kunna finansieras inom ramen för nuvarande budget-
ramar och via minskade kostnader för köptjänster inom primärkommunerna. 
Övrig verksamhetsutveckling kopplat till det geriatriska kunskapscentret före-
språkas inte i detta läge utan måste skjutas på framtiden. Eventuell utökning av 
verksamheten måste därmed ske genom en budgetomfördelning inom sam-
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kommunen eller genom att motsvarande inbesparing kan göras i primärkom-
munen. Närpes stad önskar också att en eventuell inbesparing i budgeten för år 
2015 beaktas i budgeten för år 2016.    

 
 
Samkommunens organisation och personal:  
Närpes stad önskar en tydligare modell för samarbetet mellan samkommunens 
och primärkommunernas förvaltning för att undvika överlappande arbete och 
erhålla mera synergieffekter. På grund av den ekonomiska situationen och att 
samkommunen inte har någon egen tandvårdsverksamhet anser Närpes stad 
att samkommunen inte behöver en egen ledande tandläkare.  

 
 
Regionala uppgifter 
Den psykosociala enheten bedöms vara en god satsning inom samkommunen. 
Däremot vill vård- och omsorgsnämnden framhålla att ingen rehabiliteringsko-
ordinator anställs utan att koordineringen av vård och rehabilitering bör fördelas 
bland befintlig personal. Här kunde en detaljerad utredning av personalens ar-
betsbörda vara till nytta för att kunna fördela denna uppgift. Från Närpes vill vi 
framföra behovet av att enhetens mobila team även, inom ramen för befintliga 
resurser, kunde utvidga sitt arbetsområde till att även utföra en viss del före-
byggande hembesök hos hemmaboende klienter.  Budgeten 2016 för psykoso-
ciala enheten är enligt budgetförslaget 854.155 euro (inkl rehabiliteringskoordi-
nator), vilket är 156.5649 euro högre än bokslutet år 2014. Förbrukningen år 
2015 kommer, utgående från faktureringen för 4 månader, att vara ca 760.000 
euro. Närpes vill att samkommunen inför budgeten 2016 tar i beaktande den 
eventuella överbudgeteringen för år 2015. 
 
Nya regionala uppgifter från och med 2016 
Närpes stad köpte under 2014 ergoterapitjänster för 5.400 euro. Liknande har 
Närpes stad köpt talterapitjänster för äldre för en liknande summa. Närpes stad 
anser att det inte finns en ekonomisk möjlighet att anställa varken en ergotera-
peut eller en talterapeut under 2016. 
 
Trots nyttan med och behov av ett geriatriskt kunskapscenter kan Närpes stad 
inte omfatta grundandet av ett geriatriskt kunskapscenter i sin helhet i detta 
skede på grund av den ekonomiska situationen. Eventuellt kunde man inrätta 
en minnespoliklinik förutsatt att kostnaderna täcks inom ramen för samkommu-
nens nuvarande budgetramar och via minskade köptjänster inom primärkom-
munen. Till övriga delar måste grundandet av ett geriatriska kunskapscenter 
inom samkommunen skjutas på framtiden. Eventuell utökning av verksamheten 
måste ske genom en budgetomfördelning inom samkommunen eller genom att 
motsvarande inbesparing kan göras i primärkommunen.       
  
 
Övrigt: 
De ekonomiska framtidsutsikterna i kommunerna tillåter inga kostnadsökningar. 
Eventuella strukturförändringar på nationell nivå kan även kullkasta befintliga 
strukturer och uppgjorda planer. Under rådande osäkra tider både ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt förespråkar Närpes stad ingen utökning av samkom-
munens kostnader och verksamhet. Inga nya tjänster eller befattningar eller 
verksamheter förespråkas förutom en kostnadsneutral minnespoliklinik. Enda 
möjligheten att utöka verksamheten är genom en omfördelning av resurser 
inom nuvarande budgetramar, alternativt att det tydligt kan påvisas motsvaran-
de kostnadsminskningen i delägarkommunernas budgeter. 

OMSORGSN: 45/2015§ 41, OMSORGSN 2015-07-02 18:00 Sida 8



 
 

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes stad ämnar fortsätta med docatgon-
tjänsterna i samma omfattning som år 2015, d.v.s. inklusive utvidgningen som 
antogs under år 2015. 
  
Vård- och omsorgsnämnden i Närpes framför ovanstående utlåtande gällande 
införandet av ny verksamhet och nya tjänster och befattningar. Ingen utökning 
görs i detta läge för år 2016 p.g.a. det ekonomiska läget och osäkerheten inför 
framtiden p.g.a. oklarheter med social- och hälsovårdsreformen. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att avge ovanstående utredning som stadens utlåtande.     
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över Kust-Österbottens samkommuns plan för ett geriatriskt 
kunskapscenter "En fungerande vård i hemmet" 
 
Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 

 
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård vill ha med-
lemskommunernas utlåtande senast inom augusti 2015 gällande planen ”En 
fungerande vård i hemmet” (Bilaga A och Bilaga B). 
 
Inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård har man 
haft som mål att effektivera äldreomsorgen. Samkommunens medlemskommu-
ner står liksom många andra kommuner inför en stor utmaning med ett växan-
de antal äldre och således ett växande behov av vård och service. Samtidigt 
som behoven ökar är resurserna begränsade. I mars 2014 bekantade sig sam-
kommunstyrelsen med ett utkast till en plan för ett geriatriskt kunskapscenter, 
samtidigt beslöts att en arbetsgrupp bestående av representanter från primär-
kommunerna skall arbeta vidare med planen. Arbetsgruppen har sammanträtt 
några gånger. Närpes representanter i arbetsgruppen har varit Äldreomsorgs-
chef Pirjo Wadén och vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk, som ordförande 
har fungerat Samkommunens ledande läkare Peter Riddar (Bilaga C). 
 
Planen har avgränsats och fokuserats mot ett geriatriskt kunskapscenter som 
främst skall stöda äldres möjligheter att bo hemma. Servicehelheten är indelad i 
tre verksamhetslinjer; 1. Att förebygga problem och främja hälsa, 2. Att i första 
hand med hjälp av service som ges i hemmet åtgärda konstaterade problem 
innan de förvärras och 3. Att ordna ändamålsenlig rehabilitering. Målsättningen 
är också att granska befintliga tjänster inom äldreomsorgen och se över hur 
man kan få dessa att fungera bättre. I planen frågar man sig om man kan möta 
de framtida utmaningarna genom effektivering och omorganisering av verk-
samheten. Det geriatriska kunskapscentret inom K5-området skulle särskilt om-
fatta uppgifter på grundnivå. Centret kan också ordna krävande rehabilitering i 
samarbete med Geritrim. Tyngdpunkten ligger dock på vården som ges i hem-
met. Personalutbildning är en annan av kunskapscentrets uppgiftsområde.  
 
Man delar upp det geriatriska kunskapscentrets uppgifter i primärprevention, 
sekundärprevention och tertiärprevention. Centrets uppgifter inom primärpre-
vention innefattar en fortsatt utveckling av seniorrådgivningen i samarbete med 
kommunerna, samt en kartläggning av den frivilliga verksamhetens möjligheter 
i området. Inom sekundärpreventionen är kunskapscentrets viktigaste uppgift, 
enligt planen, att presentera nya sätt att effektivera hemvården och stöda 
kommunerna i genomförandet. En ny verksamhetsform inom sekundärpreven-
tionen som man lyfter fram i planen är ett mobilt akutteam, A-team, som är 
verksamhet dygnet runt. A-teamet inkluderar tre funktioner nattpatrull, hem-
sjukhus och hemgångsteam. Man ser att A-teamet är en kommunalverksamhet 
som kan ges gemensamt innehåll med stöd av geriatriska kunskapscentret. 
Teamet består av sjukskötare och närvårdare. Enligt det geriatriska kunskaps-
centrets servicemodell har hemvårdens läkartjänster koncentrerats till en aktör 
som telemedicinsk tjänst. I planen lyfter man också fram att läkartjänsterna 
inom centret kunde produceras en anställd allmänläkare eller via telemedicins-
ka köptjänster eller en kombination av dessa. I planen lyfter man också fram att 
det geriatriska kunskapscentret skulle ha ansvar för att samla in uppgifter om 
olika tekniska lösningar och system som underlättar hemmaboende, samt att 
upprätta ett showroom i vilket man testar nya tekniska lösningar och system. 
Enligt planen vill man också inrätta en geriatrisk poliklinik som utför geriatriska 
helhetsbedömningar för äldre som uppvisar tecken på nedsatt funktionsförmå-
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ga. Bedömningarna skulle utföras som yrkesövergripande samarbete som in-
kluderar en specialist i geriatrik, sjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, psy-
kolog och eller socialarbetare. Man vill även inrätta en minnespoliklinik i anslut-
ning till kunskapscentret, som skulle fördjupa diagnostiseringen och vården av 
demenssjukdomar. En specialist i geriatrik (telemedicinsk tjänst) skulle ansvara 
för diagnostiseringen av demenssjukdomar vid minnespolikliniken. Senare kun-
de man inrätta en befattning som minneskoordinator. Tertiärpreventionen inklu-
derar uppgifter som att skapa en modell för rehabiliteringens servicehelhet, 
samt att utveckla hemrehabiliteringen och uppgörandet, uppföljningen och be-
dömningen av rehabiliteringsplaner. Målet är att koncentrera utvecklingen av 
hemrehabilitering till kunskapscentret och att krävande rehabilitering kunde 
ordnas via Geritrim eller köpas från Vasa.  

 
 
I enlighet med planen för det geriatriska kunskapscentret finns det behov av att 
utveckla äldreomsorgen i regionen och Finland för att klara av de framtida ut-
maningarna. Det geriatriska kunskapscentret är en möjlig väg till förändring. 
Centrets verksamhet innebär att erbjuda redan befintlig service och tjänster 
mera systematiskt och samordnat och att utveckla dessa samt att erbjuda ny 
verksamhet. Många av centrets nya uppgifter finns det ett behov av men frågan 
är om det finns underlag och ekonomiska möjligheter att utföra alla uppgifterna.    
 
Äldreomsorgen I Närpes stad är långt organiserad i enlighet med de nationella 
kvalitetsrekommendationerna, gällande andelen äldre inom olika serviceformer. 
Det finns dock skillnader mellan de olika kommunerna inom samkommunen. 
Inom Närpes stad strävar vi i enlighet med nationella målsättningar att stöda 
äldre hemmaboende så långt som möjligt. Behovet av institutionsvård eller ef-
fektiverat serviceboende kommer dock förr eller senare. I Närpes stad har vi 
som målsättning att stärka hemrehabilitering genom ett rehabiliteringsteam be-
stående av rehabiliteringshandledare och en fysioterapeut. Vi har även om-
strukturerat hemvården genom att vi har en avdelningsskötare för hemvården 
och två hemvårdskoordinatorer som bedömer behovet av vård och service. 
 
Överlag är planen heltäckande och positivt är att man fokuserar på att stärka 
äldre hemmaboende, eftersom det följer de nationella och regionala målsätt-
ningarna. Vissa delar av planen bör dock konkretiseras mera t.ex. förblir det 
oklart vilken verksamhet som är primärkommunal och vilken som är samkom-
munal verksamhet, samt vilken verksamhet som bygger på köptjänst. Denna 
oklarhet innebär också att det är svårt att bilda sig en uppfattning om det geriat-
riska kunskapscentrets verksamhet och kostnader. I planen framkommer det 
t.ex. inte vilken organisation som upprätthåller den geriatriska polikliniken eller 
utför de geriatriska helhetsbedömningarna, eller utvecklar seniorrådgivningen 
och göra kartläggningar av den frivilliga verksamhetens möjligheter. Centret 
skall också presentera nya sätt att effektivera hemvården och stöda kommu-
nerna i genomförandet, testa nya tekniska lösningar och system och upprätta 
ett showroom. Ovannämnda uppgifter kräver resurser men det framkommer 
inte hur och vem som utför arbetet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Närpes efterfrågar därmed en konkretisering av 
planen för det geriatriska kunskapscentret, för att kunna ta slutgiltig ställning till 
grundandet av centret, dess verksamhet och kostnaderna. För att kunna ta 
ställning till planen behöver en noggrann redogörelse av kostnaderna presente-
ras. Vård- och omsorgsnämnden i Närpes förespråkar i detta läge enbart inrät-
tandet av en minnespoliklinik. Detta förutsätter dock att kostnaderna inte över-
stiger nuvarande kostnader för motsvarande köpta tjänster för primärkommu-
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nen. Inrättande av en geriatrisk poliklinik omfattas inte i detta skede. Målet är 
också att Närpes stad fortsätter med hemrehabilitering i egen regi via ett reha-
biliteringsteam bestående av rehabiliteringshandledare och en fysioterapeut. 
Ett mobilt akutteam bestående av en sjukskötare och närvårdare och som fun-
gerar dygnet runt som nattpatrull, hemsjukhus och hemgångsteam inom hela 
samkommunen bedöms som svårt att genomföra på grund av det geografiska 
avståndet. Nattpatruller finns också redan i flera kommuner, liksom hemsjuk-
vård under dagtid. Närpes stad har också hemvårdskoordinatorer som bedö-
mer behovet av vård och service, och hemgångsteam uppgiften bedöms som 
delvis överlappande.  Krävande rehabilitering kan fortsättningsvis köpas av Ge-
ritrim enligt behov och behöver inte inkluderas i planen för ett geriatriskt kun-
skapscenter. Målsättning att utveckla hemvården och seniorrådgivningen be-
höver inte kopplas till det geriatriska kunskapscentret utan kan med fördel ske 
inom en arbetsgrupp som inkluderar personal från primärkommunerna och som 
koordineras av befintlig personal inom K5. Liknande kunde befintlig personal el-
ler studerande via ett examensarbete göra en kartläggning över vilken frivillig 
verksamhet som finns inom samkommunens område. Insamlingen av olika tek-
niska lösningar och system som finns på marknaden kan också ske inom ra-
men för en arbetsgrupp bestående av befintlig primärkommunal och samkom-
munal personal, eller som studerandearbete. Uppgörande av kriterier för bevil-
jande av vård och service utifrån RAI finns sedan tidigare utarbetade och im-
plementeras för tillfället inom Närpes stad.   
 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Närpes framför ovanstående utlåtande gällande 
planen för det geriatriska kunskapscentret ”En fungerande vård i hemmet”.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att avge ovanstående utredning som nämndens utlåtande.     
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anställande av avdelningsskötare i tjänsteförhållande inom äldreomsor-
gens öppenvård 

 
Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt 19.5.2015 §35 att lediganslå tjänsten som 
avdelningsskötare för öppenvården (hemvård och lätt serviceboende på Sol-
gärdet och Pörtom serviceboende). Tjänsten tillträds från 1.8.2015 eller enligt 
överenskommelse och en 6 månaders prövotid tillämpas.   

 
Med hänvisning till § 79 i stadens förvaltningsstadga skall beslut om val av or-
dinarie avdelningsskötare göras av vård- och omsorgsnämnden, som också 
besluter om prövotid och prövotidens längd. Bilagda annons har varit införd i 
tidningarna Syd-Österbotten, Vasabladet och Pohjalainen och senare i Hufvud-
stadsbladet och Åbo Underrättelser, varit anslagen på arbetskraftsbyrån, på 
Närpes stads anslagstavla och hemsidan (Bilaga A). Ansökningstiden utgick 
3.6.2015 kl 15.45, men förlängdes på grund av få sökande till 17.6.2015 kl 
15.45 
 
Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och 
tillräcklig ledarförmåga. (L 272/2005 10 § 4 mom.) Inom utsatt tid har 6 perso-
ner inlämnat sina ansökningshandlingar, varav en önskade vara anonym. An-
ställningsintervjuer med 4 sökande (Maria Hammar, Anna Pått, Marianne Sö-
derholm och anonym sökande) kommer att ske den 29.6 och den 30.6 av ord-
förande Birgitta Lassas, ekonomichef Marina Nordström och vård- och om-
sorgsdirektören Tony Pellfolk. 
 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Beslutsförslag ges på nämndens möte. 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår att vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att Anna Pått väljs till tjänsten som avdelningsskötare inom äldreomsorgens 
öppenvård med 6 månaders prövotid, tillträde enligt överenskommelse. 
 
Ifall den valda inte tar emot tjänsten lediganslås den på nytt.  

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Johanna Borg och Bengt Österberg meddelade jäv och avlägsnade sig under 
behandlingen av ärendet. Förslaget godkändes enhälligt. 
 
-------------------------------------------------  
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Val av äldreomsorgschef 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt 19.5.2015 §35 att lediganslå tjänsten som 
äldreomsorgschef inom Närpes stad. Tjänsten tillträds från 1.8.2015 eller enligt 
överenskommelse och en 6 månaders prövotid tillämpas.   

 
Med hänvisning till § 79 i stadens förvaltningsstadga skall beslut om val av or-
dinarie äldreomsorgschef göras av vård- och omsorgsnämnden, som också 
besluter om prövotid och prövotidens längd. Bilagda annons har varit införd i 
tidningarna Syd-Österbotten, Vasabladet och Pohjalainen och senare i Hufvud-
stadsbladet och Åbo Underrättelser, varit anslagen på arbetskraftsbyrån, på 
Närpes stads anslagstavla och hemsidan (Bilaga A). Ansökningstiden utgick 
3.6.2015 kl 15.45, men förlängdes på grund av få sökande till 17.6.2015 kl 
15.45 
 
Behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om bran-
schen och tillräcklig ledarförmåga samt god förmåga att i tal och skrift använda 
svenska och finska. Inom utsatt tid har 5 personer inlämnat sina ansöknings-
handlingar. Anställningsintervju med 2 sökande (Jenny Björndahl-Öhman och 
Carina Nordman-Byskata) kommer att ske den 29.6 av ordförande Birgitta Las-
sas, ekonomichef Marina Nordström och vård- och omsorgsdirektören Tony 
Pellfolk. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Beslutsförslag ges på nämndens möte. 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår att vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att Jenny Björndahl-Öhman väljs till tjänsten som äldreomsorgschef med 6 må-
naders prövotid, tillträde enligt överenskommelse.  
 
Ifall den valda inte tar emot tjänsten lediganslås den på nytt.  

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymäs budget 2016 och 
ekonomiplan 2017 – 2018.  

 
Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 

  
Eskoon sosiaalpalvelujen kuntayhtymä anhåller om utlåtande av kommunerna 
gällande deras budget 2016 och ekonomiplan för åren 2017 – 2018. Bilaga A 
 
Närpes ingår i Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, som organiserar service 
för vården av finskspråkiga utvecklingsstörda i 32 kommuner. Utöver service till 
utvecklingsstörda erbjuder man tjänster inom barnskydd och tolkservice.  Sam-
kommunen upprätthåller också Opus Eskoo som innefattar specialtjänster rik-
tade till bl.a handikappade arbetsgivare och till personliga hjälpare.  
Prestationspriserna kommer att höjas med 1,3%. Serviceprodukterna kommer i 
stort att förbli oförändrade. 
Handikappservicelagen och lagen om specialomsorger kommer att sammans-
lås. Lagarna ska samordnas för att trygga likvärdiga tjänster för olika handi-
kappgrupper. Det här innebär också omställningar för servicen som Eskoon so-
siaalipalvelujen kuntayhtymä ger. 
 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä konstaterar att man trots ev. komman-
de reformer ännu fortsätter som samkommun och att man troligen väljer nytt 
fullmäktige för perioden som börjar 2017.  
 
För närvarande köper Närpes tjänster av Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhty-
mä i form av vårddagar vid arbetscentral samt en del öppenvårdsstjänster 
(psykologtjänster). Kostnaderna för dessa tjänster uppskattas uppgå till totalt 
12.000€  under år 2016 och omfattar köp av arbetsverksamhet, 220 arbetsda-
gar vid Suupohjan toimintakeskus till en kostnad om 11.000€ samt köp av ex-
perttjänster till en kostnad om 1.000€. Det är något mindre än budget för detta 
år. 
     

Vård- och omsorgsdirektör föreslår:  
 
Vård- och omsorgsnämnden avger följande utlåtande  
 
Eskoon sosiaalpalvelujen kuntayhtymäs förslag när det gäller behov av service 
för finskspråkiga utvecklingsstörda boende i Närpes för år 2016 motsvarar be-
hovet i staden. 
 
Närpes förutsätter att samkommunen även framöver ska kunna verka och pro-
ducera finskspråkiga specialtjänster, eftersom specialtjänster behövs både för 
den handikappade och för hennes/hans familj.  

 
Närpes planerar för närvarande inte att inleda finskspråkig service i egen regi 
för utvecklingsstörda. Inte heller planeras köp av barnskyddstjänster under 
planperioden.   

 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över Kårkulla samkommuns budget 2016 och ek.plan 2017 – 2018 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Linden:  
 
Kårkulla samkommun inbegär medlemskommunernas utlåtande om samkom-
munens förslag till budget 2016 och ekonomiplan för åren 2017 - 2018 bilaga A. 
 
Styrelsen för Kårkulla samkommun beslöt i maj att de kommunala priserna i 
medeltal får stiga med högst 0,9% från 2015 till 2016. Enligt Kårkulla samkom-
muns förslag till resursplan för Närpes del, uppgår totalkostnaderna till 
1.517.277€ (2015: 1.464.033 euro.). Det är en ökning med 53.244€ (3.64%)   
 
Antalet prestationer i budgetförslaget bygger på de uppgifter som staden anser 
sig behöva för att tillgodose omsorgen om utvecklingsstörda. Enl. förslaget ökar 
totalantalet prestationer för Närpes del med 368vd. Vårddagarna vid arbetscen-
tralen minskar med 243vd. Det beror bl.a på att verksamhetsdagarna under 
2016 har beräknats vara 5 vd mindre för varje klient. Nya klienter har tillkommit 
och några har avslutats.  
Boendedagarna ökar i och med det nya boendet på Nygränd, som förväntas bli 
klart sommaren 2016. En klient får en permanent boendeplats samtidigt som 
behövlig korttidsvård kan utökas för några barn.   
Det nya boendet på Nygränd kommer att ge 15 platser, fördelade enl. följande: 
5 + 5 platser för gruppboende, 2 stödlägenheter och 3 platser för intervallvård. I 
och med nybygget avvecklas både Parkvägen och Häggvägens boenden.  
Kårkulla samkommun fortsätter under 2016 att bedöma vårdtyngden enligt mo-
dellen som togs i bruk 2014/2015.  
 
När det gäller missbrukarvården har Närpes de två senaste åren använt Pix-
nekliniken i mindre utsträckning än vad systemet med 2,90€/svenskspråkig in-
vånare skulle medge. Årlig kostnad har varit ca 22.500€.  År 2014 var vårddyg-
nens antal 63 st och år 2013 73 st. Per sista maj detta år är antalet vårddagar  
80. Om man i stället valt att betala per vårddygn hade kostnaderna 2013 och 
2014 blivit 13.675€ resp 15.841€.  
 
Den offentliga ekonomin har under de senaste åren varit svag och Närpes 
stads budget för 2015 uppvisar underskott. För år 2016 är de ekonomiska utsik-
terna lika utmanande som året innan. Utökning av resurser för vård- och om-
sorgsnämnden kommer troligen inte att ske, vilket också gäller för samkommu-
nerna som Närpes stads köper tjänster av.  
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden avger följande som Närpes stads utlåtande: 
 
antalet vårddagar i förslaget överensstämmer med det behov som förväntas 
finnas inkommande år för omsorgen om utvecklingsstörda  
 
med tanke på den ekonomiska situationen i kommunen förordar Närpes ingen 
prisförhöjning.   
 
att vård- och omsorgsnämnden i Närpes för år 2016 köper missbrukarvårds-
tjänster utgående från pris per vårddygn (217,94€/vd)        
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Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Motion gällande föräldraförberedelse/Utlåtande/Fortsatt behandling 
 

  
OMSORGSN 35/2015                        
 
§ 31 Motion gällande föräldraförberedelse/Utlåtande 
 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 
 
Fullmäktigeledamöterna Johanna Borg och Marjo Österdahl har 22.09.2014 
lämnat in en motion till stadsfullmäktige med en önskan om att man utreder om 
innehållet i föräldraförberedelseträffarna är ändamålsenliga och om träffarnas 
antal och tidpunkter är de rätta. (Bilaga 1) 
Initiativtagarna tog i sin motion upp ett aktuellt ärende. I stadens välfärdsstrate-
gi inom området ”Barn och unga” har man som mål att utvärdera föräldraförbe-
redelserna.  Även vid uppdateringen av K5s plan för barn och ungas välmåen-
de är ett av målen att utvärdera stödet till blivande föräldrar.  Med tanke på att 
kostnaderna för barnskyddet har ökat är det viktigt att öppna vården kan ge ett 
fullgott stöd till föräldrar i sitt föräldraskap och att resurserna används optimalt.   

 
Nuvarande föräldraförberedelseprogram: För att utvärdera det nuvarande 
programmet för blivande föräldrar, som följer THLs rekommendationer (Bila-
ga2) gjordes en enkätförfrågan till alla som besökte mödra- och barnrådgiv-
ningen i februari 2015. (Bilaga 3).  Av föräldrarna/familjerna var det 52 som 
svarade. Det framgick av resultatet att så gott som alla blivande föräldrar deltar 
i förberedelseträffarna.  Ca 70% deltar i träffar som föräldrarna själva ordnar 
sinsemellan efter att barnet har fötts och i familjestugans verksamhet deltar 9 st 
föräldrar med barn varje vecka. Familjestugan är ett öppet familjecafé dit föräld-
rar med barn är välkomna 1 gång i veckan.  Församlingarna ordnar också fö-
räldra-barngrupper. Av de som svarade på enkäten uppgav 9 st att de deltar i 
församlingens grupper varje vecka. Hälften av de som svarade på enkäten an-
såg att föräldrakurserna enligt dagens program är bra. 36 familjer efterlyser 
även återträffar efter barnets födelse med samma föräldragrupp som före.  14 
familjer ansåg att det inte fanns behov av att träffas efteråt.  

 
K5s plan för barns och ungas välmående: I samband med uppdateringen av 
K5s plan för barns och ungas välmående har 3 st Novia studeranden gjort ett 
slutarbete kallat ”Föräldraskapet och stödåtgärder”. De har också gjort en enkät 
som de skickat till ca 190 familjer i K5-området med kriteriet att det fanns ett 
barn i åldern 0 – 7 år i familjen.   64 svar inkom.  Det framkom i resultatet att 
det finns ett stort intresse bland de som svarat att lära sig mera om föräldra-
skapet, kost och barnets utveckling genom föräldrautbildningar, föräldragrupper 
och föreläsningstillfällen. Man ville också använda sig av internet som en stöd-
form, t.ex en webbportal för barnfamiljer där de kan ta del av rådgivning och 
stöd. Information om utbudet av service ansågs vara bristfällig.  
För att tillmötesgå önskningarna om föräldragrupper efter förlossningen har 
mödrarådgivningens hälsovårdare planerat att ordna återträffar för nyblivna för-
äldrarna. En träff har hållits och nästa är inplanerad i maj. Av de 12 inbjudna 
paren deltog 5½ par. Tanken är dylika träffar skall bli regelbundet återkomman-
de och att alla nyblivna förstagångsföräldrar skall inbjudas till en dylik återträff 
för att stödas i föräldraskapet. 
Med tanke på stöd till föräldrarna kommer mödra- och barnrådgivningen i sam-
arbete med Folkhälsan att genomför ett pilotprojekt kallat ”Föräldrakraft”. Pro-
jektet startas i januari 2016. Föräldrakraft är en kurs på ca 5 – 6 träffar för för-
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äldrar som tar fasta på olika aspekter av relationen till babyn och på familjens 
hälsa. Tanken är att fysisk aktivitet, hälsosamma mellanmål varvas med reflek-
tioner kring de egna upplevelserna kring föräldraskapet. 1/3 av de nyblivna för-
äldrarna i Närpes har annat modersmål än svenska. För dessa kommer Folk-
hälsan i höst att dra ett liknande projekt där man utöver ovanstående ska försö-
ka få dem att mera engagera sig i gruppverksamhet för att undvika utanförskap.  
De båda enkäterna som har gjorts gav en hel del tips och idéer som kunde vara 
utgångspunkt bl.a som program på Familjestugan, som tema på föreläs-
nings/diskussionskvällar bland föräldrar eller som underlag för kurs/föreläsning 
inom vuxeninstitutet.  

 
För att stärka pappornas roll i familjen har man på en del orter gått in för att in-
rätta sk papparådgivningar, dit män till gravida kvinnor har getts möjlighet att 
boka tid. Tanken är att man fokuserar på hela familjens välmående genom att 
mera koncentrera sig på den blivande pappan. Graviditet och nytt barn i famil-
jen medför också en livsförändring för honom. Att satsa på en dylik rådgiv-
ningsverksamhet skulle dock kräva tilläggsresurser.   

 

 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår:  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
ge ovanstående redogörelse med bilagor som sitt utlåtande till stadsstyrelse 
och -fullmäktige gällande motion kring föräldraförberedelse.   
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Nytt förslag framlades (Borg): vård- och omsorgsnämnden återremitterar ären-
det för vidare utredning. Förslaget understöddes. 
 
Det nya förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
 
 

 02.07.2015  Motion gällande föräldraförberedelse/utlåtande/Fortsatt be-
handling 

   
 
  Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt vid sitt möte 19.05.2015 § 31 att återremit-
tera ärendet gällande motionen kring föräldraförberedelse.  Man efterlyste bl.a. 
mera konkret förslag på hur stödet till föräldrar kunde se ut efter att barnet 
fötts, eftersom kraven på dagens föräldrar kan vara påfrestande. Det är krav 
både från omgivning och från föräldrarna själva.   
  
Mödra-barnrådgivningen och familjearbetare har gemensamt försökt strukturera 
om upplägget kring föräldraförberedelserna. För att om möjligt kunna följa såväl 
THLs rekommendationer som att utöka föräldrastödet efter att barnet är fött, fö-
reslås att föräldraförberedelseträffarnas antal omfördelas så att de blivande 
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föräldrarna träffas 4 gånger före förlossningen (tidigare 5) och 3 gånger efter 
(tidigare 1) i enlighet med bifogade program. Innehållet i kurskvällarna före för-
lossningen följer i stort THLs rekommendation medan träffarna efter inriktas på 
själva föräldraskapet och på de frågeställningar som det kan innebära.   
 
I samarbete med vuxeninstitutet planeras årlig återkommande föreläsningsseri-
er/gruppdiskussionskvällar för föräldrar med småbarn utgående från de tips och 
önskemål som framkom i enkätsvaren samt andra aktuella teman kring föräld-
raskapet. Dessa kurskvällar riktas till alla föräldrar som har småbarn. 
Inom mödra- och barnrådgivningen är papporna redan nu aktivt med i barnets 
vård, men för att ytterligare stärka deras roll planeras att vuxeninstitutet ordnar 
diskussionskvällar för fäderna kring deras betydelse i barnens uppväxt.    
 
Familjearbetets betydelse i det förebyggande arbetet i barnfamiljer blir allt vikti-
gare. Den nya socialvårdslagen från 01.01.2015 stadgar att familjearbete lik-
som hemservice i fortsättningen ska vara tillgängligt när behov finns. För att 
kunna stärka föräldraskapet i tidigt skede är det nödvändigt att tillgången på 
såväl hemvård som familjearbete finns. Därför kommer familjecentret att äska 
om en familjearbetare på deltid inför budget 2016. Denna resurs kunde då ak-
tivt också kanaliseras till att stöda såväl nyblivna föräldrar som föräldrar med 
småbarn.   
 
I dagens informationssamhälle är föräldrar vana att söka och ta till sig informa-
tion från internet. För att ta tillvara detta kommer familjecentret att utveckla in-
formativa internetsidor med tillhörande nyttiga länkar gällande fakta kring för-
äldraskapet på Närpes stads hemsida (familjecentret).   
 
För att hålla god kvalitet på föräldrastödet ska varje föräldragrupp ges en utvär-
deringsblankett vid gruppens sista träff. Dessa sammanställs vid årets slut och 
resultatet utgör underlag när föräldrakursernas innehåll årligen utvärderas.   
 
Förutom det som nämnts ovan fortsätter Familjestugan sin verksamhet en gång 
i veckan där föräldrar sinsemellan kan diskutera frågor som de just då funderar 
på. Samtidigt är det möjligt att ta till tals olika frågor med hälsovårda-
re/familjearbetare.  
Folkhälsan inleder sitt projekt Föräldrakraft i höst för invandrare och för övriga i 
januari 2016. Församlingarnas föräldra-barn-grupper ute i byarna är en annan 
referensgrupp där föräldrar har möjlighet att träffas och fundera kring olika frå-
geställningar som föräldrar ställs inför.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektör föreslår:  
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
ge ovanstående redogörelse med bilagor som sitt utlåtande till stadsstyrelse 
och -fullmäktige gällande motion kring föräldraförberedelse.   

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
 
- Socialombudsmannens utrednings om verksamhetsåret                   Bilaga A 
2014 till Vasa stadsstyrelse och avtalskommunerna 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §§ 41, 42, 45, 46, 47, 48 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§  40, 43, 44 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 
Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt kommunmedlemmar.  
 
Besvär kan anföras på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den 
beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet 
annars strider mot lag. 
 

BESVÄRSFÖRBUD 
 

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen (365/1995) eller förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) på den grund att beslutet strider mot lagen om offentlig 
upphandling (9a § 3 mom.). 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Kommunalbesvär   Besvärstid 
§§      30 dagar 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@om.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 
Annan besvärsmyndighet (underställningsärenden), 
adress och postadress  Besvärstid 
      Xx dagar 
 
§§ 
 
 

Besvärsskrift 
Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar 
efter att ett brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottag-
ningsbeviset eller som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
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Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress uppgi-
vas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget ansvarkan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. 
Besvärshandlingarna bör lämnas till posten i så god tid att de hinner fram före ut-
gången av besvärstiden. 

 
Rättegångsavgift 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser 
om vissa fall där avgift inte uppbörs. 
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