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Osmo Fribergin valtuustoaloite kehittämisrahan varaamisesta valtuutetuille
1710/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 06.05.2019 § 73
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön ns. Tohmajärven malli
valtuutettujen roolin vahvistamisesta ja aktivoimisesta. Asiasta uutisoitiin
tänään Helsingin sanomissa. Arvioni mukaan valtuutetun kehittämisraha
kannustaisi kaupunginvaltuutettuja entistä aktiivisempaan
kehittämistoimintaan ja voisi poikia uusia, myönteisiä ideoita kaupungin
kehittämiseksi.
Tohmajärven kunta on varannut jokaiselle valtuutetulleen ensi vuoden
talousarvioon 10 000€:n suuruisen kehittämisrahan. Jokainen valtuutettu
päättää itse, mihin rahan käyttää, mutta tarkoituksen on oltava
kuntastrategian mukainen ja sen on tuettava kunnan kehittämistä ja
elinvoimaa. Raha tulee käyttää investointiin, jolla on pitkäaikaiset
vaikutukset. Vaihtoehtoisesti kehittämisrahaa voi käyttää jonkin hankkeen
omarahoitusosuutena. Valtuutetut voivat myös halutessaan yhdistää
kehittämisrahansa isompaa investointia tai hanketta varten.
Kehittämisrahasta tulisi päättää tulevan vuoden talousarviosta
päätettäessä. Samalla tulisi sopia tarkemmin yhteisistä pelisäännöistä ja
toimintatavoista kehittämisrahojen kohdentamisessa.
Osmo Friberg (kok.) Salossa 6.5.2019”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus 30.09.2019 § 373
Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, puh. 044 778 5001, kehityspäällikkö Janne
Hyvärinen, janne.hyvarinen@salo.fi, 044 778 7713
On erinomaista, että kaupungin kehittäminen kiinnostaa laajalti. Salon
kaupunginvaltuustoon kuuluu 51 henkilöä. Jos heille jokaiselle varataan 10
000 € kehittämisrahaa, olisi kustannus 510 000 €. Kun kuluvan vuoden
talouden sopeutustoimia ollaan parhaillaan tekemässä ja säästöjä haetaan,
ei tämä lisäysesitys helpota tilannetta. Kaupunginhallitus voi vuoden 2020
talousarviokäsittelyn yhteydessä halutessaan lisätä tarkoituksen varattavan
määrärahan omaan talousarvioehdotukseensa.
Avoimeksi jää myös se, millaisella prosessilla ja käytännöllä asia

hoidetaan, millaiset kriteerit asiassa on ja kuinka seuranta toteutetaan.
Yksi vaihtoehtoinen tapa lisätä osallisuutta ja kehittämistoimintaa
kaupungissa voisi olla alueellisten kehittämisrahojen pienimuotoinen
varaaminen esim. osallisuustoiminnassa eri osiin kaupunkia yhdistysten ja
muiden aktiivisten toimijoiden käyttöön. Se voisi olla myös helpommin
hallittavissa oleva asia. Osallisuuden kehittäminen on etenemässä
alkusyksystä valmistelussa ja uudenlainen osallisuuspanostus voidaan
ottaa pohdintaan silloin. Jos alueellisesti halutaan asiaa työstää, on siihen
mahdollista ajatella esim. yritysaluetoimikuntia, joissa on hyvä edustus
kunkin kaupungin alueen toimijoista. Tämä tapa olisi esitettyä mallia
kevyempi. Valtuutettujen roolia yritysaluetoimikuntien työssä voitaisiin
myös vahvistaa.
Tohmajärvellä valtuutetuille esitetään 10 000 € määrärahaa / henkilö, joka
voidaan käyttää kehittämisinvestointeihin niin, että hankinnan käyttöikä
tulisi olla ainakin 10 vuotta. Tohmajärvellä on 4570 asukasta ja 27
valtuutettua, joiden perusteella määräraha määräytyy.
Salossa vastaava asia tarkoittaisi siis 51 valtuutetun määrärahaa, joka ko.
tasolla olisi 510 000 € vuodessa. Vastaavantasoinen summa olisi
huomattavasti järkevämmin ja sujuvammin käytettävissä erilaisiin
kaupungin kehittämistoimiin (keskustan kehittäminen, älykaupunki jne.)
keskitetysti. Idea sinänsä on erinomainen, mutta aiheuttaa melkoisen
hallinnollisen työskentelyn maksamisiin, tilityksiin yms.
Edellä olevan aloitteen käsittelyssä noudatetaan kaupunginvaltuuston
päätöstä 6.5.2019 § 71. Jos valtuustoaloitteen on allekirjoittanut
vähemmän kuin 10 valtuutettua, aloite katsotaan loppuun käsitellyksi
päätösvaltaisen viranhaltijan tai toimielimen toimesta ja saatetaan tiedoksi
valtuuston intraan ilman valtuuston kokouskäsittelyä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että Osmo Fribergin valtuustoaloite ei aiheuta
toimenpiteitä ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

