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Avtal om ett gemensamt organ för miljövårds- 
myndigheten och byggnadstillsynsmyndigheten 

 
Enligt kommunallagen (410/2015) kan kommuner med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans (49 § 
1 mom.) och en av formerna för offentligrättsligt samarbete är ett gemensamt organ enligt 51 § (49 § 2 
mom.).  
 
Enligt kommunallagens 51 § 1 mom. kan en kommun sköta en uppgift för en eller flera kommuners räkning 
så att kommunerna har ett gemensamt organ som svarar för skötseln av uppgiften. Kommunerna ingår 
avtal om ett gemensamt organ som verkar i någon av de medverkande kommunernas organisation. Den 
kommun som sköter uppgiften kallas ansvarig kommun. I modellen med ansvarig kommun avser 
”kommunens uppgift” i detta sammanhang ett helt serviceområde. 
 
Uppgifterna inom miljövården och byggnadstillsynen kan kommunen sköta för en eller flera kommuners 
räkning så att kommunerna har ett gemensamt organ som svarar för skötseln av uppgiften. Det finns ändå 
ingen lagstadgad skyldighet att bedriva samarbete.  
 
Minimiinnehållet i ett avtal om ett gemensamt organ 
 
I 52 § i kommunallagen föreskrivs om vad ett avtal om ett gemensamt organ åtminstone ska innehålla. I ett 
avtal om ett gemensamt organ ska det åtminstone bestämmas om 
 
1) det gemensamma organets uppgifter samt vid behov om överföringen av det organiseringsansvar som 
avses i 8 §, 
2) det gemensamma organets sammansättning och de andra kommunernas rätt att utse ledamöter i 
organet, 
3) grunderna för kostnaderna och fördelningen av dem, 
4) avtalets giltighet och uppsägning av avtalet. 
 
I avtalet kan det också bestämmas att kommunstyrelsen i den ansvariga kommunen inte har rätt att till 
behandling ta upp ett ärende som det gemensamma organet har fattat beslut i (ingen s.k. 
övertagningsrätt). 
 
Av 52 § i kommunallagen framgår vad kommunerna åtminstone ska komma överens om i ett avtal om ett 
gemensamt organ. I ett avtal om ett gemensamt organ bör det utöver minimikraven enligt kommunallagen 
också bestämmas om andra nödvändiga omständigheter. Kommunförbundets mall för avtal om ett 
gemensamt organ (samarbetsavtal) fungerar som underlag och redskap när avtal bereds. Mallen är inget 
färdigt avtal och avtalen ska alltid göras upp från fall till fall så att de lämpar sig för situationen i fråga.  
 
Av avtalet ska det framgå vilka uppgifter det gemensamma organet sköter för den ansvariga kommunens 
och de övriga avtalskommunernas räkning. I regel har organet organiseringsansvar för de uppgifter som det 
ska sköta. I 8 § i kommunallagen föreskrivs att den kommun eller samkommun som ansvarar för 
organiseringen av uppgifterna ska i fråga om de tjänster och andra åtgärder som ska organiseras svara för 
 

1) lika tillgång till tjänsterna och åtgärderna 
2) fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dem 
3) det sätt som de produceras på 
4) tillsynen över produktionen 
5) utövandet av myndigheternas befogenheter. 

 
Kommunen ansvarar för finansieringen av sina uppgifter också när organiseringsansvaret har överförts på 
en annan kommun. I frivilligt samarbete mellan kommuner kan kommunerna avtala om hur 
organiseringsansvaret fördelas. En kommun som överlåtit organiseringsansvaret har ändå alltid det yttersta 
ansvaret för att se till att uppgiften sköts på behörigt sätt.  
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Organisering av förvaltningen 
 
Förvaltningen kring ett gemensamt organ ordnas enligt modellen med ansvarig kommun. Av 
samarbetsavtalet ska det framgå vilka uppgifter det gemensamma organet sköter för den ansvariga 
kommunens och de övriga avtalskommunernas räkning. Det gemensamma organet lyder under den 
ansvariga kommunens fullmäktige och kommunstyrelse och en organisation som lyder under organet utgör 
en del av den ansvariga kommunens organisation.  
 
Av samarbetsavtalet ska organets sammansättning framgå, dvs. hur många ledamöter respektive kommun 
har i organet och hur ledamöterna utses. Varje kommun kan ges rätt att utse sina egna ledamöter. Det är 
också en avtalsfråga från vilken kommun ordföranden och vice ordförandena för organet ska utses och hur 
de utses. 
 
Enligt 7 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) kan kommunfullmäktige berättiga den 
kommunala miljövårdsmyndigheten att delegera beslutanderätten till en underlydande tjänsteinnehavare, 
om inte något annat särskilt föreskrivs i lag. Befogenheter kan dock inte delegeras till en tjänsteinnehavare i 
ärenden som omfattar utövande av administrativt tvång. Enligt 21 § i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999) tillämpas på överföring av byggnadstillsynsmyndighetens befogenheter vad som bestäms i 
kommunallagen. Ett ärende som gäller förvaltningstvång och omprövningsbegäran får dock inte överföras 
för att avgöras av en tjänsteinnehavare. 
 
 
Ekonomi och kostnadsfördelning 
 
I samarbetsavtalet finns det skäl att bestämma hur avtalskommunerna ska beredas möjlighet att delta i den 
ekonomiska planeringen och i beredningen av budgeten när det gäller samarbetsärenden. 
Kostnadsgrunderna och kostnadsfördelningen ska bestämmas i avtalet. Exempelvis kan det bestämmas att 
byggnadstillsynens och/eller miljövårdens nettokostnader delas utgående från antalet invånare och tillstånd i 
respektive kommun. Fördelningsgrunderna kan också kombineras.  
 
Kostnader för samarbetet är till exempel 

 löner till anställda som deltar i samarbetet 
 resekostnader 
 sammanträdesarvoden till nämndens ledamöter 

 
Taxor 
 
Bestämmelser om grunderna för miljöskyddsavgifter ingår i 205 § i miljöskyddslagen (MiljöSL) och för 
avgifter till byggnadstillsynsmyndigheten i 145 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL). Enligt 205 § i 
miljöskyddslagen får avgifter som kommunen tar ut motsvara högst kommunens totala kostnader för 
prestationen. Grunderna för avgifterna till kommunen fastställs närmare i en taxa som godkänns av 
kommunen. Enligt 145 § i markanvändnings- och bygglagen är den som ansöker om tillstånd eller vidtar en 
åtgärd skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter samt för andra uppgifter som ankommer på 
myndigheterna betala en avgift till kommunen enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd 
taxa. Det finns skäl att i samarbetsavtalet ta med bestämmelser om hur 
miljövårdsmyndighetens/byggnadstillsynsmyndighetens avgiftstaxa ska bestämmas. 
 
Organisering av tjänster och servicenivå 
 
Servicenivån bör motsvara den lagstadgade miniminivån och tjänsterna bör vara tillgängliga på lika villkor. 
Om organiseringsansvaret överförs är det bra att avtala om att servicenivån i första hand ska vara 
densamma i alla kommuner. Kvantitet, behov och kvalitet i fråga om servicen bör framgå av avtalet. 
 
I avtalet kan egna punkter skrivas in om separata extra tjänster som kan gälla till exempel 

 omfattning på uppföljningen av miljöns tillstånd 
 samordning av klimatarbetet 
 uppföljning av energieffektiviteten. 
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Kostnader för tvångsutförande som hänför sig till förvaltningstvång 
 
Eventuella kostnader för tvångsutförande som hänför sig till förvaltningstvång regleras i 17 § i viteslagen 
(1113/1990). Enligt paragrafen betalas kostnaderna för tvångsutförande i förskott av statens medel eller, 
om en kommunal myndighet beslutar om utförandet, av kommunens eller samkommunens medel och 
indrivs hos den förpliktade eller en förvärvare som avses i 20 § enligt vad som föreskrivs om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg. När ett gemensamt organ tillsätts bör det beaktas hur kostnaderna för 
tvångsutförande som uppstår vid förvaltningstvång sköts/fördelas inom samarbetet. 
 
Säkerheter 
 
Miljövårdsmyndigheterna och byggnadstillsynsmyndigheterna kan kräva olika slags säkerheter med stöd av 
speciallagstiftning (bl.a. säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet enligt 59 § i miljöskyddslagen, säkerhet 
för utförande av åtgärder med stöd av 11 § i marktäktslagen och säkerhet för rätt att påbörja arbeten enligt 
144 § i markanvändnings- och bygglagen). När ett gemensamt organ tillsätts bör befintliga säkerheter och 
en eventuell överföring av dem beaktas. 
 
Landskapsreformen 
 
Den kommande landskapsreformen gör det möjligt att i sin helhet överföra den kommunala 
byggnadstillsynsmyndighetens och miljövårdsmyndighetens uppgifter till landskapet om alla kommuner 
inom landskapet kommer överens om saken med landskapet. Om uppgifterna överförs till landskapet måste 
kommunerna också anvisa finansiering för uppgifterna. Om man går in för detta arrangemang behövs 
detaljerade avtal om de resurser som förs över och om innehållet och servicenivån inom uppgiftsområdet. 
Dessutom behövs avtal om på vilket sätt den sakkunskap om byggnadstillsyn och miljövård som kommunen 
behöver kommer att stå till kommunens förfogande efter överföringen av uppgifterna. Det kan bli fråga om 
samarbetsgrupper för planering av markanvändningen, byggande och underhåll och utlåtanden om hur 
fungerande och nödvändiga samarbetsförfaranden ska skötas i framtiden. Det är nödvändigt att avtala om 
detta, eftersom ett sådant samarbete hittills inte har behövt regleras i lagstiftningen. 
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Mall för avtal om ett gemensamt organ för miljövård och byggnadstillsyn samt motiveringar  
 
I avtalsmallen finns först ett exempel på villkor och därefter motiveringen till villkoret. Villkor som 
kommunerna använt i sina avtal har skrivits med kursiv under motiveringen. Alla punkter har inte något 
exempel, men i motiveringen beskrivs olika alternativa avtalsvillkor. 
 

1. Avtalsparter 
 

Parter i detta avtal om ett gemensamt organ är X kommun (ansvarig kommun) och Y kommun. 
 

Motivering: Avtalsparterna räknas upp i samarbetsavtalet, dvs. den ansvariga kommunen och de 
övriga kommunerna som är parter i samarbetet. 

 
2. Avtalets syfte och mål 

 
Detta är ett avtal om ett gemensamt organ i enlighet med 52 § 1 mom. i kommunallagen genom vilket Y 
kommun anförtror X kommun (ansvarig kommun) att sköta de uppgifter som närmare bestäms i avtalet. 
 
Syftet med detta avtal är att komma överens om organiseringen av kommunernas lagstadgade uppgifter 
och de övriga uppgifter för miljövårdsmyndigheterna och byggnadstillsynsmyndigheterna som kommunerna 
tillsammans bestämt och att för ändamålet tillsätta ett gemensamt organ i enlighet med 51 § i 
kommunallagen. 
 
Målet för samarbetet är _______ 
 
Det gemensamma organets uppgifter är ______ 
 
Y kommun överför det organiseringsansvar som avses i 8 § i kommunallagen till X kommun (ansvarig 
kommun). 
 

Motivering: I avtalet kan målen för arrangemanget fastställas. Allmänt taget syftar samarbetet till 
bland annat sänkta kostnader i kommunerna, en tryggad servicetillgång och en förbättrad 
produktivitet. Målen kan nämnas direkt i avtalstexten eller i en separat bilaga. Av avtalet ska det 
framgå för vilka uppgifter det gemensamma organet har tillsatts.  

Enligt kommunallagen ska det vid behov bestämmas om överföringen av det organiseringsansvar 
som avses i 8 §. 

Med detta avtal avtalar ________ kommuner om att ____ kommuns (ansvarig kommun) ___ enhet 
ska sköta miljövårdsuppgifterna i enlighet med vad som närmare avtalas nedan. 

Med detta avtal avtalar parterna om hur uppgifterna enligt lagen om kommunernas 
miljövårdsförvaltning (64/1986) ska organiseras gemensamt. Vidare avtalar parterna om det 
gemensamma organets övriga uppgifter som omfattar att vara tillsynsmyndighet enligt avfallslagen 
(646/2011), att ansvara för avtalskommunens uppföljning av luftkvaliteten enligt miljöskyddslagen 
(527/2014) och att vara kommunens myndighet för campingområden enligt lagen om friluftsliv 
(606/1973).  

Samarbetet syftar till att miljövårdstjänsterna ska produceras lika högklassigt och i lika stor 
omfattning inom hela den ekonomiska regionen och i enlighet med kraven i lagstiftningen. 

Den ansvariga kommunen ansvarar för att verksamheten utvecklas i alla kommuner. 

Den ansvariga kommunen har inte rätt att köpa en tjänst som omfattas av avtalet hos en tredje 
part. 

 
3. Förvaltning och beslutsfattande 

 
För samarbetsförvaltningen svarar X kommun (ansvarig kommun). För organiseringen av samarbetet 
tillsätts _____ nämnden som gemensamt organ. Organet verkar inom X kommuns organisation. 
 
Det gemensamma organet har ____ ledamöter. Fullmäktige i avtalskommunerna utser ledamöter till den 
gemensamma nämnden enligt följande: X kommun ______ ledamöter och Y kommun ____ ledamöter. 



   5 
 

 
Nämndens uppgifter och mötesarrangemang bestäms närmare i förvaltningsstadgan för X kommun.  
 

Motivering: Det gemensamma organet ingår i den ansvariga kommunens organisation och sköter de 
överenskomna uppgifterna för de andra avtalskommunernas räkning. Det gemensamma organet 
lyder under den ansvariga kommunens fullmäktige och kommunstyrelse. En gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd är behörig att sköta de ärenden som hör till den i alla kommuner som omfattas av 
samarbetet.  

Av avtalet ska framgå organets sammansättning och kommunernas representation och rätt att utse 
ledamöter i organet. Enligt 51 § 2 mom. i kommunallagen kan kommunerna komma överens om att 
en del av ledamöterna i det gemensamma organet utses av de andra kommunerna. Det är också en 
avtalsfråga från vilken kommun ordföranden och vice ordförandena för organet ska utses och hur de 
utses. 

I 77 § i kommunallagen föreskrivs om valbarhet till organ som är gemensamma för flera kommuner. 
Enligt bestämmelsen kan ledamöter i organet vara personer som är valbara till motsvarande organ 
i de berörda kommunerna. I avtalet kan kommunerna fritt besluta om antalet ledamöter i det 
gemensamma organet. 

För förvaltningen och produktionen av tjänster inom miljöväsendet svarar ___ kommun (ansvarig 
kommun). För förvaltningen tillsätts en ___ nämnd (gemensam nämnd) i den ansvariga kommunen. 

Verksamheten följer förvaltningsstadgan för den ansvariga kommunen. 

De organisationer som lyder under nämnden svarar för att uppgifterna sköts i avtalskommunerna.  
 

4. Övertagningsrätt 
 

Den ansvariga kommunen har inte rätt att överta ärenden som överförts på ett gemensamt organ. 
 

Motivering: I samarbetsavtalet kan det bestämmas att den ansvariga kommunen som ett högre 
organ inte har rätt att överta behandlingen av ärenden. Enligt kommunallagen får ärenden som 
överförts på ett organ som är gemensamt för flera kommuner inte tas upp till behandling i ett högre 
organ, om kommunerna kommer överens om detta. Kommunerna kan alltså sinsemellan överväga 
om det finns skäl att inkludera avtalspunkten ”övertagningsrätt” i samarbetsavtalet. 
Övertagningsrätten omfattar enligt kommunallagen inte heller ärenden som gäller tillstånds-, 
anmälnings-, tillsyns- och förrättningsförfaranden enligt lag eller förordning. 

Den ansvariga kommunen har inte rätt att överta ärenden som överförts på det gemensamma 
organet och som avses i samarbetsavtalet. 

 
5. Personal 

 
Personalen är anställd vid X kommun (ansvarig kommun). Personalen överförs i den ansvariga kommunens 
tjänst enligt bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen och lagen om kommunala 
tjänsteinnehavare dd.mm.åååå. Den ansvariga kommunen inrättar de tjänster som behövs och konstaterar 
att anställningarna har överförts. 
 

Motivering: Personalen är i allmänhet anställd hos den ansvariga kommunen. På personal som 
övergår i den för samarbetet ansvariga kommunens tjänst tillämpas bestämmelserna om överlåtelse 
av rörelse i arbetsavtalslagen (55/2001) och lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). 
Personalen övergår i den nya arbetsgivarens tjänst med samma anställningsvillkor som tidigare.  

Vid överföringen ska man beakta bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen och 
i lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt bestämmelserna om uppsägningsskydd i 13 § i 
ramlagen (lagen om en kommun- och servicestrukturreform, 169/2007).  

 
6. Ekonomi 

 
Motivering: Enligt 52 § i kommunallagen ska kostnadsgrunderna och kostnadsfördelningen 
bestämmas i samarbetsavtalet. Den ansvariga kommunen ansvarar för skötseln av ekonomin. I 
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samarbetsavtalet bör det bestämmas hur avtalskommunerna ska beredas möjlighet att delta i den 
ekonomiska planeringen och i beredningen av budgeten när det gäller samarbetsärenden.  

Kostnadsgrunderna och kostnadsfördelningen ska bestämmas i samarbetsavtalet. Exempelvis kan 
det bestämmas att byggnadstillsynens och/eller miljövårdens nettokostnader delas utgående från 
antalet invånare och tillstånd i respektive kommun. Fördelningsgrunderna kan också kombineras. 
Samarbetskostnader är bland annat löner till den personal som deltar i samarbetet, 
sammanträdesarvoden till nämndens ledamöter och resekostnader. 

Det finns skäl att i samarbetsavtalet avtala om hur man ska bestämma taxorna för tillståndsavgifter 
osv. enligt miljöskyddslagen och markanvändnings- och bygglagen. Organet ska godkänna taxan, 
men i avtalet kan det bestämmas hur avtalskommunerna kan delta i beredningen. 

När samarbetsavtalet bereds bör det beaktas hur kostnaderna för tvångsutförande som uppstår vid 
förvaltningstvång sköts inom samarbetet. Kommunerna kan till exempel avtala om att den kommun 
på vars område tvångsutförandet sker ansvarar för kostnaderna eller att kostnaderna täcks ur det 
gemensamma organets budget.  

Villkor om hur avgiftsintäkter för verksamheten ska allokeras kan tas med i avtalet. 

Avgiftsintäkterna bokförs som intäkter för miljönämnden. 

Inkomsterna från verksamhet som lyder under nämnden, såsom byggnadstillsynsavgifter, avgifter 
för miljötillstånd osv. tillfaller den kommun där objektet för tillståndet finns. 

Verksamhetskostnaderna inom miljövården fördelas i förhållande till det gällande officiella 
invånarantalet vid faktureringstidpunkten, varefter miljönämnden inför avtalskommunerna bedömer 
hur mallen fungerar. Verksamhetskostnaderna omfattar ___ 

 

 
7. Skadeståndsansvar 

 
Motivering: Rätten till skadestånd indelas i olika kategorier och bland de situationerna där skador har 
skett kan man urskilja ansvar som avtalet inte gäller (utomobligatoriskt ansvar) och ansvar som 
avtalet gäller (kontraktuellt ansvar). På utomobligatoriskt ansvar tillämpas bestämmelserna i 
skadeståndslagen (412/1974), vilket inte är fallet i fråga om kontraktuellt skadeståndsansvar som 
aktualiseras i situationer där den prestationsskyldiga parten inte uppfyller sina avtalsenliga 
skyldigheter på behörigt sätt.  
 
Ett eventuellt skadeståndsansvar kan delas så att kostnaderna för skador som eventuellt uppstår vid 
skötseln av samarbetsuppgifterna bokförs som gemensamma kostnader. De fördelas exempelvis i 
proportion till invånarantalet i avtalskommunerna eller enligt någon annan fördelningsgrund. 
 
I fråga om ansvar är det bra att fundera bland annat på följande aspekter 
 

 ansvaret för skador som åsamkats utomstående (tredje part) 
 ansvaret för skador som åsamkats en annan avtalspart 
 ansvaret i situationer där försummelser uppdagas i den ansvariga kommunens verksamhet 
 försäkringar 

 
Kostnaderna för skador som eventuellt uppstår av den gemensamma enhetens verksamhet bokförs 
som gemensamma kostnader. De fördelas mellan avtalskommunerna enligt de principer som framgår 
av avtalet. 
 

 
8. Meningsskiljaktigheter 

 
Meningsskiljaktigheter föranledda av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan 
kommunerna. 
 
Om kommunerna inte når samförstånd, ska ärendet avgöras som ett förvaltningstvistemål hos ___ 
förvaltningsdomstol. 
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Motivering: Meningsskiljaktigheter mellan kommunerna bör i första hand avgöras genom 
förhandlingar. I 63 § i kommunallagen föreskrivs att meningsskiljaktigheter som gäller ett avtal om 
samarbete avgörs i en förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

 
 

 
 

9. Avtalets giltighetstid och uppsägning 
 

Detta avtal träder i kraft dd.mm.åååå och gäller tills vidare. Uppsägningstiden är ___ och uppsägningen ska 
göras skriftligt. 
 

Motivering: I ett avtal om ett gemensamt organ ska villkor om giltighetstid och uppsägning tas med. 
Avtalet kan vara tidsbundet eller gälla tills vidare. Ett tidsbundet avtal kan hävas om den ena 
avtalsparten på ett väsentligt sätt bryter mot avtalsvillkoren, men det kan inte sägas upp. 

Detta avtal träder i kraft ___ och gäller hela fullmäktigeperioden, varefter det gäller tills vidare med 
ett års uppsägningstid. 

 
10. Ändring och revidering av avtalet 

 
Ändringar i detta avtal om ett gemensamt organ kräver överensstämmande beslut av fullmäktige i 
avtalskommunerna. 
 

Motivering: En avtalskommun kan inte ensidigt ändra innehållet i detta avtal, utan alla kommuner 
ska vara eniga om en ändring och i fullmäktige fatta överensstämmande beslut om ändringen. 

Bestämmelser om att se över avtalet kan tas med i samarbetsavtalet. En skyldighet att se över 
avtalet kan till exempel kopplas till väsentliga ändringar i kostnadsgrunderna eller 
kostnadsfördelningen. I avtalet kan det också bestämmas att avtalet ska ses över med vissa 
mellanrum. 

Beslut om ändringar i detta avtal fattas genom överensstämmande beslut av fullmäktige i 
avtalskommunerna. 

 
11. Övergångsbestämmelse 

 
Ärenden som har inletts i en avtalskommun innan samarbetsavtalet trädde i kraft behandlas av det 
gemensamma organet efter att avtalet har trätt i kraft. 
 

Motivering: För att minimera oklarheter kring behandlingen av inledda ärenden, kan det vara klokt 
att i samarbetsavtalet ta med ett villkor om att ett ärende som har inletts i en avtalskommun innan 
avtalet trädde i kraft ska behandlas av det gemensamma organet när avtalet har trätt i kraft.  

 
 
 
 
Andra frågor att beakta 

Övriga avtal 

Avtalskommunerna kan ha gällande överlappande avtal som står i strid med avtalet om det 
gemensamma organet. Avtalskommunerna bör sträva efter att upplösa överlappningarna genom att 
förhandla med tredje avtalsparter. Beredningen ska gärna beakta avtal som kan påverka det aktuella 
samarbetet samt tidigare avtal om samarbete. 

Alla gällande avtal mellan avtalskommunerna om inbördes samarbete inom detta avtals 
verksamhetsområde förfaller den dag då detta avtal träder i kraft. Inga separata uppsägningar av de 
tidigare avtalen behövs, om inte kommunerna tillsammans kommer överens om något annat. 



   8 
 

Datasäkerhet  

När avtal görs upp finns det skäl att begrunda frågor om informationssystem och datasäkerhet och 
frågor som gäller lagstiftningen om personuppgifter. 

Avtalskommunerna förbinder sig att upprätthålla informationssystemen och datasäkerheten på en nivå 
som möjliggör smidighet och säkerhet i samarbetsenhetens verksamhet. 

Övervakning och uppföljning av avtalet 
 
I samarbetsavtalet kan en bestämmelse tas med om att en uppföljningsgrupp sammankommer med 
jämna mellanrum och behandlar frågan hur samarbetet fungerar i praktiken och behöver utvecklas. 
Gruppens sammansättning och kommunernas representation i gruppen bör också bestämmas. 
 
För uppföljningen av avtalet tillsätts en delegation med uppgift att följa planeringen av verksamheten, 
uppgörandet av budgeten, investeringarna, viktiga ärenden som gäller bestämmandet av servicenivån, 
avtalets efterlevnad och förändringarna i verksamhetsmiljön. Delegationen består av kommunernas 
direktörer eller dem som dessa bestämmer och av dem som miljönämnden bestämmer. 

 Arkivering 

Den ansvariga kommunen ansvarar för det gemensamma organets arkivfunktion. Det vore klokt att 
redan i beredningen av samarbetsavtalet ta fram frågor som gäller anvisningarna om hur handlingar ska 
behandlas och förvaringen av handlingar. Den ansvariga kommunen kompletterar sin arkivbildningsplan 
i fråga om de avtalade uppgifterna. Avtalskommunerna antecknar i sin arkivbildningsplan var de 
handlingar finns som gäller de avtalade uppgifterna och hur handlingarna behandlas. Arkivlagen 
(831/1994) tillämpas vid förvaring, arkivering och, om serviceproducenten byts ut, överföring av 
handlingar och uppgifter. Mer information om arkivering finns i Kommunförbundets publikation 
Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa (Maaret 
Botska, 2012). 

 
 
Mer information och litteratur: 
 
Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kommunallagen – bakgrund och tolkningar 
Botska, Maaret: Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden 
muutostilanteissa, Kommunförbundets webbpublikation 2012 
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Marktäktslagen (555/1981) 
Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 
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Skadeståndslagen (412/1974) 
Arkivlagen (831/1994) 
Arbetsavtalslagen (55/2001) 
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 
Lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) 
 
Regeringens propositioner 
 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med 
den (RP 268/2014 rd) 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag (RP 192/1994 rd) 
 


