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Till kommunfullmäktige i Lappträsk
REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2012

1. Revisionsnämndens verksamhet
Revisionsnämnden skall i enlighet med 71 § i kommunallagen bereda de ärenden som
gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige fattar beslut
om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomi som fullmäktige satt
upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Ifall det i kommunens balans ingår
underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden utvärdera hur ekonomin har
balanserats under räkenskapsperioden samt hur tillräckliga ikraftvarande
ekonomiplanen och åtgärdsprogrammet är.
Revisionsnämnden har utvärderat ekonomin och verksamheten för verksamhetsåret
2012 samt verksamheten under hela fullmäktigeperioden och hur målen utfallit.
Revisionsnämnden har sammanträtt nio gånger.
Revisionsnämnden bestod av:
Ordförande
Vice ordförande
Medlemmar

Medlemmar
Mats Antas
Mika Sistola t.o.m. 27.2.2013
Veijo Peltonen fr.o.m. 27.2.2013
Benita Busk-Markusas
t.o.m. 27.2.2013
Christina Bosas fr.o.m. 27.2.2013
Mirja Hovén
Jörgen Illman t.o.m. 27.2.2013
Marketta Kalliola
Ritva Lill-Smeds
Tero Palokoski fr.o.m. 27.2.2013

Personliga ersättare
Kaj Björkell
Esa Kekki t.o.m. 27.2.2013
Vesa Peltola fr.o.m. 27.2.2013
Christina Bosas t.o.m. 27.2.2013
Kalevi Hoffström fr.o.m. 27.2.2013
Senja Kangas
Veijo Peltonen t.o.m. 27.2.2013
Tiia Piltti
Anja Saikkonen
Esa Kekki fr.o.m. 27.2.2013

Revisionsnämnden har utvärderat kommunens verksamhet i enlighet med sin
verksamhetsplan. Nämnden har på sina möten bekantat sig med sektorernas verksamhet.
Nämnden har gjort utvärderingsbesök 6.11.2012 till Pukaron koulu och 10.12.2012 till
Porlom skolcenter. På mötena har man hört kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektören, grundtrygghetsdirektören, tekniska direktören, direktören för
bildningsväsendet, rektorn för Pukaron koulu och kommunsekreteraren.
Revisionsnämnden har informerats om ändringar i kommunens förvaltning, ekonomins
utveckling samt om övriga åtgärder i anknytning till kommun- och
servicestrukturreformen. Medlemmarna i nämnden har följt med hur beslut fattas i
organen. Revisionsnämnden beredde ändringen av revisionsstadgan samt
konkurrensutsättningen av revideringen för åren 2013–2017.
I nämndens praktiska arbete har nämndmedlemmarnas jäv beaktats Revisionsnämnden
konstaterar även, att den till skillnad från andra nämnden verkar direkt
underlydande kommunfullmäktige.
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OFR- revisor Ilpo Malinen från Oy Audiator Ab/BDO Audiator Oy har assisterat
nämnden.

2. Utvärdering av hur målsättningarna utfallit
2.1. Uppställande av målsättningar
Inom driftshushållningen år 2012 har i enlighet med budgeten resultatområdets
verksamhetsbidrag varit bindande nivån i förhållande till fullmäktige. Inom
investeringarna är bindande nivån per objekt. I finansieringsdelen är skatteintäkterna,
statsandelarna, finansiella intäkter och kostnader samt förändringar i lån bindande på
nettobelopp.
Resultatområdena är kommunens ledning (001), centralförvaltningstjänster (003),
utbildningscentralen (005), landsbygdstjänster (006), grundtrygghetstjänster (007),
bildningstjänster (008), fritidstjänster (009), miljötjänster (010) och tekniska tjänster
(012). Därutöver är utbildningscentralens fastigheter (005007) ett nytt resultatområde i
budgeten för år 2012 och de har i bokslutet inte reviderats enskilt utan som en del av
kommunens fastigheter och tekniska tjänster.
Man har för resultatområdena uppställt olika målsättningar för verksamheten.
Målsättningarna verkar inte på basen av anteckningar i budgetboken vara bindande i
förhållande till fullmäktige. Dessutom har man i budgeten uppställt målsättningar
gällande kommunens balansering av ekonomin, finansiella ställning samt inkomst- och
utgiftsstruktur.
2.2. Strategiska målsättningar
Fullmäktige har 10.6.2009 § 37 godkänt kommunens fullmäktigestrategi för åren 2009–
2012 och dess vision är ” Lappträsk är en boendeort som har livskraft, trygghet och
attraktion.”
Strategins mål är:
- Befolkningsstrukturen står på en stadig grund, invånarantalet ökar.
- Lappträsk erbjuder kvalitativa grundtjänster till sina invånare.
- Närings- och servicestrukturen är mångsidig och stark.
- Boendemiljön i Lappträsk är trivsam och trygg.
Fullmäktige har för perioden 2009–2012 fastställt följande centrala insatsområden:
- balansering av ekonomin, bibehållande av konkurrenskraften och att repa sig från
recessionen
- tryggande av tjänsterna och uppgörande av fungerande avtal
- fungerande arbetskollektiv, tryggande av arbetsförhållanden och kunnig arbetskraft
- planering och i bruktagandet av kommunikationsstrategin, ge ”fotfäste” för
kommunstrategin.
Strategins målsättningsnivåer har fastställts till, att man inte uppgör budget med
underskott, att årsbidraget täcker låneamortering och avskrivning enligt plan, att
skatteprocenten är 19 och fastighetsskatteprocenten justeras. Skatteprocenterna
överskrider inte medeltalet i Östra Nylands kommuner. Driftsutgifterna för
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åren 2010 – 2012 justeras endast med inflationen och kommunens lånebördan är inte
högre än medeltalet i lika stora kommuner i Finland.
Hur strategiska målsättningar utfallit har inte skilt granskats i bokslutet för år 2012.
Gällande målsättningarnas utfall kan man konstatera, att
- budgeten för år 2012 har uppgjorts för att visa överskott, såsom den även utföll, och
balansen visar överskott från tidigare räkenskapsperioder
- man har kunnat hålla servicen på en rimlig nivå
- antalet verksamhetspunkter för företag (inkluderande jordbruksföretag) har
minskat från 371 verksamhetspunkter (år 2008) till 354 verksamhetspunkter (år
2011) och personalen i dessa från 675 personer till 618 personer.
- kommunens invånarantal minskade från förra året med 26 invånare (-0,9 %) och
från år 2008 var minskningen 112 invånare (-3,8 %),
- årsbidraget täckte amorteringarna och avskrivningarna enligt plan,
- skatteprocenten var 20,50 (19,00 % under åren 2008–2011) och
- inkomstskatteprocenten var högre än medeltalet i lika stora kommuner i Östra
Nyland (19,7).
2.3. Hur driftshushållningens målsättningar för verksamhet och ekonomi utfallit
2.3.1 Kommunens ledning och näringsverksamhet (resultatområde 001)
Målsättningen gällande verksamhetsbidraget inom resultatområdet kommunens ledning
uppnåddes inte och målsättningen underskreds med 145.562 euro eftersom endast 62,8
%. av de kalkylerade verksamhetsintäkterna utföll.
Målsättningarna bindande i förhållande till fullmäktige inom resultatområdet
kommunens ledning utföll förutom antalet fullmäktiges och revisionsnämndens möten.
De överskreds båda med ett möte.
Resultatområdet näringstjänster uppnådde sitt mål för verksamhetsbidraget.
Under perioden 2009–2012 satsade näringstjänsterna i enlighet med fullmäktiges vilja
på kommunikations- och kommunstrategiarbetet. Revisionsnämnden konstaterar, att
det fanns brister i den interna övervakningen eftersom tjänsteinnehavarens
mycket omfattande studieavhandling, som blivit färdig, inte kunde utnyttjas på ett
sätt som fullmäktige avsett till kommun- och kommunikationsstrategier.
Nettoökningen av antalet företag under perioden 2009–2012 var 16, eftersom 58 nya
företag grundades och 42 företag lades ner. T.ex. år 2008 grundades det 30 företag och
12 lades ner och nettoökningen var 18 företag.
I näringstjänsternas styrkort blir utfallet av åtgärderna oklara vid flera mätare och
målsättningsnivån.
Under fullmäktigeperioden bereddes grundandet av ett regionalt utvecklingsbolag.
Fullmäktige beslöt i januari 2012 efter en rätt lång process ansluta sig som delägare i
utvecklingsbolaget Posintra.
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2.3.2. Centralförvaltningstjänster (resultatområde 003)
Centralförvaltningstjänsternas verksamhetsbidrag uppnåddes inte. Den blev 18.200 euro
svagare.
Målsättningarna för verksamhet uppnåddes i tillräcklig utsträckning.
Revisionsnämnden konstaterar, att kommunens webbplats inte har hållits ajour
och protokoll har saknats eller publiceringen har varit fördröjd. Kommunens
webbplats kan för kommunen erbjuda en kanal, som är ajour och kostnadseffektiv
vid förmedling av information och vid växelverkan med kommuninvånarna och
övriga intressenter. Lappträsk webbplats i sin nuvarande form fungerar dåligt
som kommunens visitkort och broschyr som berättar om kommunens tjänster.
Revisionsnämnden frågar, när man ämnar förnya innehållet i kommunen
webbplats.
2.3.3. Lappträsk utbildningscentral (resultatområde 005)
Målsättningen gällande verksamhetsbidraget för utbildningscentralen uppnåddes inte
helt. Det underskreds med 8.894 euro.
För utbildningscentralens del har man inte nämnt målsättningar för verksamhet, vilket
man gjort för kommunens ledning och centralförvaltningstjänster. Målsättningarna i
styrkortet har i huvudsak utfallit.
2.3.4. Landsbygdstjänster (resultatområde 006)
Målsättningen gällande verksamhetsbidraget för landsbygdstjänsterna var 7.768 euro
högre än i budgeten. Resultatområdet hade inte bindande mål för verksamheten.
2.3.5. Grundtrygghetstjänster (resultatområde 007)
Målsättningen gällande verksamhetsbidraget för grundtrygghetstjänsterna var 593.717
euro bättre än budgeten. Inbesparingen av verksamhetsutgifterna uppgick till 698.476
euro och det kompenserade underskottet 104.770 euro av verksamhetsintäkterna.
Kostnaderna för samarbetsområdet var 316.824 euro lägre än år 2011. Av
uppgiftsområdena ökade endast kostnaderna för förvaltning och socialarbetet för vuxna
från förra året, kostnaderna för övriga minskade.
Målsättningen för verksamheten uppnåddes inte.
Revisionsnämnden anser att det är positivt då man efter problem i början av perioden
har kunnat utveckla uppföljningen och faktureringen för samarbetsområdets
prestationsuppgifter.
Revisionsnämndens åsikt är att upphandlingen av läkartjänsten år 2012 inte
genomfördes enligt god förvaltningssed. Revisionsnämnden önskar, att man för
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undvikande av oklarheter i fortsättningen fäster uppmärksamhet vid att
föredragningstexten beskriver väsentliga faktorer i anslutning till ärendet.
2.3.6. Bildningstjänster (resultatområde 008)
Målsättningen för verksamhetsbidraget inom bildningstjänsterna blev 261.440 euro
bättre än i budgeten.
Målsättningarna för verksamhet uppnåddes inte helt. Uppgörandet av planen för
ordnande av undervisningen blev ogjord.
Revisionsnämnden har fäst uppmärksamhet vid, att beredningen av ärenden inom
bildningstjänsterna tidvis har dragit ut på tiden och samma ärende har behandlas flera
gånger utan att få till stånd ett klart beslut. Revisionsnämnden önskar, att nya nämnden
klarar av effektivare beredning och beslutsfattande. Exempelvis förorsakade den
flackande beredningen av skolnätsplanen osäkerhet bland kommuninvånarna.
2.3.7. Fritidstjänster (resultatområde 009)
Målsättningen för verksamhetsbidraget inom fritidstjänsterna uppnåddes i praktiken.
Utfallet var 2.127 euro svagare än i budgeten. Utfallet av verksamhetsbidraget inom
ungdomsväsendet var 8102 euro svagare än i budgeten och inom biblioteksväsendet
4.825 euro svagare, vilket dock kompenserade av inbesparingar inom förvaltningen.
Målsättningarna för verksamhet uppnåddes i tillräcklig grad. Ungdomarna erbjöds
mångsidiga fritidstjänster i förhållande till resurserna.
2.3.8. Miljötjänster (resultatområde 010)
Målsättningen för verksamhetsbidraget inom miljötjänsterna var 12.074 euro bättre än i
budgeten och målsättningarna för verksamhet uppnåddes.
2.3.9. Tekniska tjänster (resultatområde 012)
Målsättningen gällande verksamhetsbidraget för tekniska tjänsterna uppnåddes inte.
Utfallet var 289.550 euro svagare än i budgeten. Verksamhetskostnaderna överskred
budgeten med 248.396 euro. Orsakerna har konstaterats vara för liten budgetering vid
uppgörandet av budgeten samt flera läckage i vattenledningsnätet.
Kvalitetsmålsättningarna för tekniska väsendet har uppnåtts i tillräcklig utsträckning.
Tjänsterna har i regel kunnat bibehållas på tidigare nivå.
2.4. Investeringarnas utfall
Utfallet av investeringsutgifterna (2.065.677 euro) hölls inom ramen för budgeten
(2.768.294 euro). Utfallet av investeringsinkomsterna (82.074 euro) underskred både
ursprungliga (112.500 euro) och ändrade budgeten (98.439 euro). Överskridningen över
10.000 euro gällande objektsvisa anslag uppstod vid grundreparationen av A-husets
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fasad. Det berodde på att ursprungliga anslaget överfördes för köp av fastigheten
Barnhuset och reparation av garagetaket invid bostadsbyggnad II.
Sammanslagna investeringsutgifterna under fullmäktigeperioden utgör 6,3 miljoner
euro. Med dem har man bl.a. byggt vatten- och avloppsnät i Pockar och Norrby (2009–
2011), reparerat utbildningscentralens byggnader (2009–2012), grundförbättrat
Lerkantie benämnda väg (2010) och sanerat och utvidgat daghemmet (2011–2012) och
placerat i värmeverk (2009, 2011) och pensionärshusen (2009) samt köpt fastigheten
Barnhuset (2012).
2.5. Finansieringsdelens utfall
Skatteintäkterna (8.264.096 euro) har utfallit över budgeten (8.091.000 euro). Även
statsandelarna (6.850.317) överskred budgeten (6.779.280 euro). Utfallet av finansiella
intäkterna och kostnaderna i nettobelopp (614.366 euro) överskred budgeten (499.800
euro). Ökningen av långfristiga lån (1.200.000 euro) utföll inom ramen av budgeten.
2.6 Kommunens ekonomi
Kommunens soliditet var 57,7 procent, emedan den i början av fullmäktigeperioden år
2008 var 76 procent. Kommunens lånestock har ökat från 1,1 miljoner euro år 2008 till
5,1 miljoner euro år 2012 och lån/invånare från 390 euro till 1.804 euro. Kommunens
relativa skuldsättning har under samma tid ökat från 14,5 procent till 31,5 procent.
Upplupna överskotet har ökat från 1,5 miljoner euro till 2,2 miljoner euro.
Inkomstfinansieringen år 2012 räckte efter ett par svaga år igen till att täcka
driftsutgifterna och avskrivningar eftersom årsbidraget var 1,3 miljoner euro.
Låneskötselbidraget var bra 4,5. Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent var 67,5.
Årsbidraget/invånare var 471 euro och årsbidraget/avskrivning var 262,4 procent.
Således kan man konstatera, att balansen mellan inkomster och utgifter gällande
ekonomiska målsättningar uppnåddes.
Ekonomiska målsättningar gällande finansiella ställningen uppnåddes emedan
lånestocken stannade vid 5,1 miljoner euro (målet 6,1 miljoner euro) och lån/invånare
vid 1.804 euro (mål 2.129 euro). Av målsättningarna för inkomst- och utgiftsstrukturen
uppnåddes
målsättningarna
för
skattenivån
och
målsättningen
för
verksamhetsbidrag/invånare, men inkomstfinansieringsandelarna för skatteintäkterna,
statsandelarna och verksamhetsintäkternas inkomstfinansieringsandelar utföll inte och
inte heller målsättningarna för invånarantalet.
Årsbidraget för år 2012 var 807.159 euro bättre än i budgeten. Viktigaste orsakerna till
detta var inbesparingen av verksamhetskostnaderna, 790.277 euro, samt att
skatteintäkterna, statsandelarna och finansieringsposterna hade bättre utfall än de
budgeterade. Positiva inverkan var sammanlagt 358.699 euro.
På basen av uppgifter från år 2011 är uppgifterna jämförda med lika stora kommuner
(2.000–6.000 invånare ) och kommuner inom området (Nyland) är uppgifterna för
Lappträsk följande:
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Mätare

Lappträsk Lika stor

inkomstskattegrad (uppg. år 2012)
skatteintäkter/invånare
verksamhetsintäkter/invånare
verksamhetskostnader/invånare
årsbidrag
lånestock/invånare
kassamedel/invånare
kassadagar
självförsörjningsgrad
Relativ skuldsättning

20,50 %
2.649 euro
2.284 euro
7.618 euro
-62 euro
1.614 euro
131 euro
6 dagar
56,3 %
30,4 %

19,98 %
2.804 euro
1.169 euro
6.333 euro
247 euro
1.734 euro
704 euro
36 dagar
58,2 %
38,3 %

Utv.
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
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Område
18,63 %
4.336 euro
1.746 euro
6.324 euro
652 euro
2.113 euro
1.082 euro
54 dagar
71,4 %
45,4 %

Utv.
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)

Jämfört med tio mätare enligt kommunstorleken kan siffrorna för Lappträsk tolkas så,
att de är sämre (-) i sju (fem år 2011) mätare än jämförelsekommunerna i medeltal och i
tre bättre (+). Jämfört med kommunerna i området kan siffrorna för Lappträsk tolkas så,
att de är sämre i sju mätare än jämförelsekommunerna i medeltal och bättre i tre.
Jämförelse med kommunerna i området (Nyland) är dock problematisk eftersom
området exempelvis omfattar stora städer inom huvudstadsregionen.
3 PERSONAL
Personalens storlek har under hela fullmäktigeperioden hållits rätt stabil: 199 år 2009,
206 år 2010, 202 år 2011 och 196 år 2012. Ordinarie personalens storlek år 2012 var
158 personer (80,6 %). Av ordinarie personalen var andelen kvinnor 78,5 procent.
Antalet över 55 år var 48 personer (30,4 %). Medelåldern bland personalen var 47,3 år
(47,8 år 2011 och 48 år 2009). Högsta medelåldern år 2012 var inom tekniska tjänsterna
53,6 år.
Sjukfrånvarodagarna år 2012 var totalt 3.899 dagar (3.821 dagar år 2011, 3.786 dagar år
2010 och 3.244 dagar 2009). Ökningen från förra året var 78 dagar (2,0 %) och 655
dagar från år 2009 (20,2 %). Relativt hade sjukledigheterna under åren 2011-2012 på
91-180 dagar ökat mest. Sjukfrånvarofallen (396 st.) år 2012 var 4,5 % flera än år 2011
(379 st.). Beräknat per arbetstagare var sjukfrånvarodagarna i medeltal 19,9 dagar (förra
året 18,9 dagar och 16,6 dagar år 2009). Revisionsnämnden konstaterar, att antalet
sjukfrånvarodagar fortfarande är hög.
Revisionsnämnden har observerat att styrningen av personalen inte alltid sker
med fast hand. Om situationen så kräver bör ledningen använda sin rätt som
tillhör arbetsstyrningen. Gränsdragningen mellan godkänd och anmärkningsvärd
verksamhet inom arbetskollektivet bör vara tydlig. Enligt revisionsnämndens åsikt
är det nödvändigt att vid ett eventuellt uppsägningsfall dokumentera problemets
historia.
I och med omorganiseringar kan även personalens befattningsbeskrivningar
ändras. Ifall man i dessa ändringar inte förfar i enlighet med förordningar och
avtal kan kommunen bli ersättningsskyldig såsom vid det hände i samband med
att tjänsten som direktör för äldreomsorgen drogs in. Revisionsnämnden
rekommenderar, att experter anlitas redan då dylika ärenden bereds.
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Revisionsnämnden anser att det är viktigt, att tillräckliga resurser reserveras för
välmående i arbetet och förbättrande av arbetsatmosfären, tryggande av att
personalen orkar samt för förebyggande av sjukfrånvaro.

4. Kommunkoncernens ekonomi
Strukturen i Lappträsk kommunkoncern har förändrats en aning under
fullmäktigeperioden 2009–2012. Dottersamfunden Fastighets Ab Labyrinten och
Lappträsk Värme Ab finns kvar. På hösten år 2012 fattade kommunen ett principbeslut
om partiell försäljning av Fastighets Ab Labyrinten.
År 2012 avstod man från delägarsamfundet Asunto Oy Elokallio. Av samkommunerna
har Samkommunen för hälsovåren i Lovisanejden och Östra Nylands förbund har
dragits in och kommunen har anslutit sig till Nylands förbud. Dotterbolagen producerar
boendeservicen och fjärrvärme och samkommunerna producerar tjänster inom sjuk- och
hälsovård, utbildning, områdesplanering och utveckling.
Revisionsnämnden har redan tidigare fäst uppmärksamhet vid den stora betydelsen som
dividenden från Kymmenedalens El Ab har för kommunens ekonomi. Fastän bolaget
inte hör till koncernen utvecklas bolaget på lång sikt i stället för vinstutdelningspolicy
på kort sikt och det är ytterst viktigt för kommunen. Revisionsnämnden rekommenderar,
att kommunen strävar till att påverka till att bolagets ägarstyrning mera leds av
förtroendevalda.
Kommunkoncernens ekonomi har under fullmäktigeperioden utvecklats enligt följande:
Självförsörjningsgraden har sjunkit från 51,6 procent år 2008 till 36,9 procent år 2012.
Lånestocken har ökat från 5,9 miljoner euro till 12,7 miljoner euro och lån/invånare från
2.815 euro till 4.503 euro. Relativa skulsättningsgraden har ökat från 32,7 procent till
54,9 procent.
Koncernens årsbidrag har under åren 2009–2012 konstant varit positiv. Årsbidraget år
2009 var 1,0 miljoner euro och årsbidraget år 2012 var 1,7 miljoner euro, vilket räckte
för att täcka avskrivningar enligt plan. Under åren 2010 och 2011 var årsbidraget
428.268 euro och 252.334 euro, vilket inte räckte till avskrivningarna. Man har under år
2012 kommit upp ur underskottet 345.659 euro som år 2008 uppstått från tidigare
räkenskapsperioder till överskott år 2012 på 429.557 euro som uppstått från tidigare
räkenskapsperioder.
Sammanfattningsvis kan man kostatera, att en snabb skuldsättning härstammar från
tidigare verkliga behov jämfört med en alltför låg investeringsgrad. Låg skuldsättning,
fastän den formellt är en positiv sak, har visat sig vara missvisande eftersom
bakgrunden till den har visat sig vara fortlöpande ökning av reparationsskulder.
Revisionsnämnden rekommenderar, att man inom utsatt tid uppgör rapporter till
bolagens styrelser och kommunfullmäktige om fastighetsstammens skick så att
beslutsfattarna har möjlighet rikta investeringsanslagen enligt verkliga behov.
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5. Övriga iakttagelser
Revisionsnämnden har fäst uppmärksamhet vid utbytet av tjänsteinnehavare som
ofta skett kort tid efter att de blivit valda under fullmäktigeperioden.
Revisionsnämnden anser att ständigt utbyte av tjänsteinnehavare gör det svårare
att förnuftigt utveckla verksamheten. Man bör fästa tillräcklig uppmärksamhet
vid tjänsteinnehavarnas befattningsbeskrivningar och antal. Dessutom medför
kommunens låga organisationsstruktur problem vid arbetsplatsorienteringen av
nya arbetstagare.
6. Utvärderingens sammandrag
Revisionsnämnden anser med revideringsiakttagelser som grund, att av
kommunfullmäktige i budgeten godkända mål beträffande ekonomi, verksamhet och
kvalitet har uppnåtts i godtagbar utsträckning under verksamhetsåret 2012.
Revisionsnämnden föreslår, att resultatområdena ger sina gensvar till kommunstyrelsen
och revisionsnämnden om utvärderingarna, rekommendationerna och begäran om
utlåtanden, som i utvärderingsberättelsen presenterats med fet stil, senast i slutet av
september och vidare till fullmäktige i slutet av oktober.
Lappträsk den 16 maj 2013
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