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§ 7
Förnyande av samarbetsavtalet mellan städerna i 
huvudstadsregionen

HEL 2012-017165 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna det bifogade samarbetsavtalet mellan städerna i 
huvudstadsregionen för åren 2013–2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhteistyösopimus 2013 - 2016

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna det bifogade samarbetsavtalet 
mellan städerna i huvudstadsregionen för åren 2013–2016.

Föredraganden

Det avtalsbaserade samarbetet mellan Helsingfors stad, Esbo stad, 
Vanda stad och Grankulla stad inleddes år 2004. Då grundades med 
stadsfullmäktiges beslut (Stge 28.4.2004) delegationen för 
huvudstadsregionen och stadsstyrelserna godkände ett 
samarbetsdokument (Stn 24.5.2004) som har utgjort grunden för det 
avtalsbaserade samarbetet. Utifrån utvärderingen av samarbetet 
utarbetades 2008 ett nytt samarbetsavtal mellan städerna i 
huvudstadsregionen som täckte fullmäktigeperioden 2009–2012.

Förslaget till ett nytt samarbetsavtal som huvudstadsregionens 
samordningsgrupp har godkänt (14.12.2012) finns som bilaga till 
beslutsförslaget. Avtalet som gällde för fullmäktigeperioden 2009–2012 
föreslås bli förlängt utan ändringar i innehållet.

Enligt avtalet fotsätter delegationen för huvudstadsregionen och 
huvudstadsregionens samordningsgrupp som regionala forum för 
förtroendevalda. Delegationen behandlar strategiska riktlinjer för 
utvecklingen av huvudstadsregionen och följer utfallet av samarbetet. 
Samordningsgruppen svarar för styrningen och uppföljningen av 
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samarbetet mellan städerna, behandlar strategiskt viktiga 
samarbetsfrågor och fungerar som en ägarstyrgrupp för betydande 
gemensamma sammanslutningar. Föredragningslistorna för 
delegationens och samordningsgruppens sammanträden är offentliga.

I enlighet med tidigare praxis svarar stadsdirektörerna i 
huvudstadsregionen med de organisationer som lyder under dem 
fortsättningsvis för beredningen. Medbestämmande för personalen 
konstateras separat i avtalet.

Avtalet ersätter det år 2008 godkända samarbetsavtalet. Avtalet träder i 
kraft efter att alla stadsfullmäktige i huvudstadsregionen har godkänt 
det och det är meningen att avtalet ska gälla under åren 2013–2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhteistyösopimus 2013 - 2016

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2013 § 6
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä olevan 
pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen vuosille 2013-
2016.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi


