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Kyjäte § 26
Kymen jätelautakunnan talousarvio on osa Kouvolan kaupungin Tekniikkaja ympäristöpalvelujen toimialan talousarviota.
Kouvolan kaupungin vuoden 2019 talousarvioesitys on valmisteilla.
Tämän hetkinen arvio on, että kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion
kokouksessaan 10.12.2018, jonka jälkeen lautakunnat hyväksyvät palvelualueensa käyttösuunnitelmat. Kun talousarvio on hyväksytty, esitys Kymen
jätelautakunnan käyttösuunnitelmasta tuodaan lautakunnan päätettäväksi.
Kymen jätelautakunnan talousarvioluonnos
Kymen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan jätelautakuntamaksuilla. Maksu määräytyy kunnittain prosentteina suhteessa kunnan
väkilukuun. Vuoden 2019 talousarvion raamina on käytetty toteutuneita
tuloja / menoja.
Kymen jätelautakunnan vuoden 2019 toimintamenoiksi on arvioitu yhteensä 252 000 euroa, tuotot 252 000 euroa ja toimintakate 0 euroa. Suurin
osa jätelautakunnan menoista muodostuu henkilöstömenoista 176 500
euroa, palveluiden ostot muodostavat toiseksi suurimman kuluerän 64 000
euroa. Muut toimintakulut ovat noin 4000 euroa.
Tarkempi talousarvioesitys on
liitteenä nro 1.
Kymen jätelautakunnan toimintaympäristö
Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti, Mäntyharju, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää ja Lapinjärvi. Kunnat ovat
yhteistoimintasopimuksella luovuttaneet jätehuollon viranomaistehtävät
Kymen jätelautakunnalle 1.5.2012 uuden jätelain mukaisesti.
Isäntäkuntana toimii Kouvolan kaupunki.
Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueesta.
Alueella on yhteensä (30.4.2018) 183 630 asukasta ja kunnan jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluvia rakennuksia 99 413 joista vapaa-ajan asuntoja 23 934 kappaletta (20.8.2018).
Viranomaispalvelujen tuottamiseksi jätelautakunta tekee yhteistyötä kuntien, ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa.
Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2019–2021

1.Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Jätehuollon viranomaispalveluissa toimintaympäristömuutoksia aiheuttaa
jätelakiin suunnitellut muutokset liittyen kunnan tehtäviin ja vastuisiin
jätehuollossa. Tulevien muutosten laajuus on vielä osaksi epävarmaa,
joten niihin on varauduttava. Lakimuutoksia seurataan ja sen mukaan
toiminnallisia tavoitteita suunnataan uudelleen muutosten myötä esimerkiksi jätehuoltomääräykset vaativat päivittämistä vastaamaan lakimuutosten
vaatimuksia.
2. Jätepoliittisen ohjelman laatiminen
Jätepoliittisen ohjelman laadinta käynnissä, tavoitteena on määritellä osakaskuntien jätepoliittiset linjaukset. Jätepoliittiseen ohjelmaan kirjataan
kuntien yhteinen näkemys jätehuollon kehittämistavoitteista sekä periaatteista ja tarvittavista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Jätepoliittinen ohjelma valmistellaan yhteistyössä toimialueen kuntien, jäteyhtiön ja
jätelauta-kunnan kanssa. Kymen jätelautakunta toimii koordinoijana
jätepoliittisen ohjelman valmistelussa. Jätepoliittisella ohjelmalla on myös
tärkeä osa kuntien omistajaohjausroolissa jätehuollon järjestämisessä.
3. Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Jätelautakunta jatkaa yhteistyöpalavereita eri sidosryhmien kanssa sekä
tekee kuntavierailuita toiminta-alueen kuntiin. Yhteistyöllä informoimaan
sidosryhmiä uudesta jätehuollon viranomaisesta tämän toiminnasta sekä
roolista ja tehtävien jaosta eri toimijoiden välillä lisäksi sovitaan yhteisistä
toimintatavoista. Yhteistyöllä luodaan mm. säännösten tulkintaan ja
palvelujentuottamiseen yhtenäisyyttä ja tehokkuutta, jotta asiakkaita
voidaan palvella mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti koko
toiminta-alueella. Yhteistyössä huomioidaan erityisesti sopijakunnat, kuntien päättäjät - ja viranhaltijat sekä ympäristönsuojeluviranomaiset sekä
jäteyhtiö.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena
Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Asia merkitään tiedoksi
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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