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3HUVRQXSSJLIWVODJHQ  
Datum för uppgörande

11.4.2017  
Namn
D
'HQUHJLVWHU Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Skn/
Revisionsnämnden
DQVYDULJH
Adress

Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

Anette Railio, tel.nr 050-3118500 anette.railio@sofuk.fi
Namn

Anette Railio
.RQWDNWSHU Adress
VRQLlUHQGHQ
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
DQJnHQGH
UHJLVWUHW
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

tel.nr 050-3118500 anette.railio@sofuk.fi

SÖFUK:s register över bindningar enligt 84 § i kommunallagen

5HJLVWUHWV
QDPQ
Personuppgifterna behandlas enligt 84 § i kommunallagen. En samkommunal förtroendevald och

bQGDPnOHW tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen
PHGEDKDQG för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av
OLQJHQDY
förtroende- och tjänsteuppdrag. Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden
SHUVRQ
som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.
XSSJLIWHU
Samkommunen ska föra ett register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något

annat följer av sekretessbestämmelserna.




Skyldigheten att redogöra för sina bindningar i samkommunen gäller samkommunstyrelsens

5HJLVWUHWV
ledamöter samt ledamöterna i samkommunstyrelsens sektioner samt kulturnämndens ordförande
GDWDLQQHKnOO och viceordförande. Skyldigheten gäller också ersättarna i förvaltningsorganen.
Av tjänsteinnehavarna samkommunen omfattas samkommunens direktör samt föredragandena i
styrelsen och kulturnämnden av redogörelseplikten.
Datainnehåll: De bindningar som enligt 84 § i kommunallagen har betydelse för skötseln av
förtroende- och tjänsteuppdrag: uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra
sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, betydande förmögenhet och andra bindningar
som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.


5HJHOPlVVLJD
XSSJLIWVNlOORU



De redogörelseskyldigas redogörelser för bindningar.









5(*,67(5%(6.5,91,1*



2


5HJHOPlVVLJW
XWOlPQDQGH
DYXSSJLIWHU

Enligt 84 § i kommunallagen ska redogörelsen för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som
övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för samkommunstämman. Enligt
kommunallagen ska samkommunen föra ett register över bindningarna i det allmänna datanätet,
om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.


gYHUVlQGDQ
GHDYXSS
JLIWHUXWDQI|U
(8HOOHU((6



3ULQFLSHUQD
I|UVN\GGHW
DYUHJLVWUHW

Uppgifterna hålls tillgängliga i det allmänna datanätet på samkommunens hemsida.
Inga andra överföringar utanför EU eller EES

A Manuellt material

Eventuellt manuellt material förvaras i ett låst skåp eller på någon annan plats med åtkomst som
bestäms enligt tjänsteuppgift.

B ADB-register

Uppgifter i elektronisk form förvaras på samkommunens egen server.

