
OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimus x Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

x Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sysmän kunnan hyvinvointivaliokunta______________________
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava

Tiedoksiantotodistus Tämä päätös on lähetetty
Tiedoksiantopäivämäärä 15.11.2019

Tiedoksi antajan allekirjoitus TM

SYSMÄN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Hallinto- ja sivistysjohtaja 15.11.2019 8 §

ASIA KUNTAOSUUDEN KÄYTTÖ LAPE-MUUTOSAGENTTITYÖHÖN
VUONNA 2020

 Seudullinen sivistysjohtajien ohjausryhmä on käsitellyt
LAPE-muutosagentin työn jatkuvuuden turvaamista 14.8.2019
pidetyssä kokouksessa, jossa asiaa esittelivät johtaja Kirsi
Kuusinen-James Liikelaitos Versosta ja toimialajohtaja Mika
Forsberg PHHYKY:stä.  Kokouksessa sovittiin, että asiassa
edetään siten, että Verson johtokunta tekee omalta osaltaan
päätöksen, jonka jälkeen sivistysjohtajat voivat kukin päättää
LAPE muutosohjelmassa liikaa laskutetun omarahoitusosuuden
käyttämisestä Päijät-Hämeen LAPE -agenttitoiminnan
jatkamiseen vuonna 2020.  Verson johtokunta päätti 4.10
pidetyssä kokouksessa tarkoituksenmukaisena hyödyntää
vuodelta 2018 kertynyttä ylijäämää LAPE- agentin toiminnan
jatkumiseen vuonna 2020 ja esittää kuntien sivistysjohtajille, että
LAPE -hankkeessa liikaa kerättyjä omarahoitusosuuksia voitaisiin
käyttää samaan tarkoitukseen, mikäli valtio ei kokonaan rahoita
toimintaa tai rahoituspäätökset menevät ensi vuoden puolella.

PÄÄTÖS Päätän, että LAPE-muutosagenttitoiminnan rahoittamiseksi
vuonna 2020 voidaan käyttää Versossa oleva kuntien
LAPE-hankkeen omarahoitusosuus (30 000 €), josta Sysmän
kunnan osuus on 600 euroa. Kuntien omarahoitusosuudella ja
Verson ylijäämällä ja mahdollisella valtion rahoituksella turvataan
LAPE-muutosagenttityö v. 2020 omarahoitus.

PERUSTE  Sysmän kunnan hallintosääntö 26 §
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Tuula Mäkinen
Hallinto- ja sivistysjohtaja

 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

JAKELU:  Kirsi Kuusinen-James Verso, Mika Forsberg PHHYKY, Anjariitta
  Carlson Lahti


