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10 § Mötets laglighet
Enligt 3 § i mötesreglementet för förändringsledningsgruppen, arbetsutskottet och dess sekretariat samt
temagrupperna (senare beredningsgrupperna) för beredningen av landskapsreformen i Österbotten, vilket
godkändes av förändringsledningsgruppen den 29 augusti 2016, håller arbetsutskottet sina sammanträden
vid de tidpunkter och på den plats som det beslutar.
Enligt 4 § i reglementet sammankallas arbetsutskottets möte av ordföranden, eller om han är förhindrad,
av vice ordföranden. I möteskallelsen ska anges tidpunkten och platsen för sammanträdet samt vilka
ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan ska i mån av möjlighet sändas ut tillsammans med
möteskallelsen. Möteskallelsen sänds till medlemmarna och till de övriga som har närvarorätt eller
närvaroplikt på det sätt som respektive beredningsgrupp beslutar. Kallelsen skickas för kännedom till de
personer som anges i reglementet.
Förändringsledningsgruppen beslöt den 29 augusti 2016 att möteskallelsen och föredragningslistan ska
sändas till förändringsledningsgruppen och arbetsutskottet och till de övriga som har närvarorätt eller
närvaroplikt senast 10 dagar före mötet. Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats den 24
oktober 2016.
Beslut:
Arbetsutskottet konstaterade att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.
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11 § Protokolljustering
Enligt 10 § i mötesreglementet för beredningsgrupperna för beredningen av landskapsreformen i
Österbotten, vilket godkändes av förändringsledningsgruppen den 29 augusti 2016, uppgörs
arbetsutskottets protokoll av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det ska undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet ska justeras på det sätt som
arbetsutskottet beslutar.
Beslut:
Arbetsutskottet beslöt att varje enskilt mötesprotokoll godkänns på följande möte. Samtidigt godkände
arbetsutskottet protokollet från mötet den 12 augusti 2016.
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12 § Förändringsledningsgruppens möte den 29 augusti, hur påverkar de fattade besluten arbetsutskottets
arbete?
Förändringsledningsgruppen beslöt följande om ärenden som påverkar arbetsutskottets arbete (paragrafen
från förändringsledningsgruppens mötesprotokoll 29.8 antecknad inom parentes):


Förändringsledningsgruppen godkände det mötesreglemente som utgör en del av
verksamhetsplanen och som innehåller sådant som gäller också arbetsutskottet. Möteskallelsen
och föredragningslistan ska sändas till förändringsledningsgruppen och arbetsutskottet och till de
övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt senast 10 dagar före mötet (1 §).



Förändringsledningsgruppen tillsatte enligt arbetsutskottets förslag följande sju temagrupper:
 Regional utveckling och strategisk planering
 Näringar och arbetskraft
 Landsbygd
 Markanvändning, naturresurser och trafik
 Säkerhet och beredskap
 Förvaltning, ekonomi, lokaler och avtal
 Personalgruppen.
Förändringsledningsgruppen godkände även principen att temagrupperna vid behov genom beslut
av arbetsutskottet kan inrätta underarbetsgrupper. Förändringsledningsgruppen beslöt också att
temagruppen för förvaltning, ekonomi, lokaler och avtal kartlägger kommunernas och
samkommunernas nuvarande fastigheter och tillsätter en underarbetsgrupp som ska bereda de
ärenden som gäller fastighetsegendomen. (3 §)



Förändringsledningsgruppen beslöt att visionen för landskapsreformen och social- och
hälsovårdsreformen i Österbotten ska lyda (ändringarna kursiverade):
Ditt Österbotten 2019
Det nya landskapet Österbotten lägger grunden för en livskraftig och trygg vardag samt säkerställer
smidig och lättillgänglig service på lika villkor för österbottningarna. (4 §)





Förändringsledningsgruppen beslöt att godkänna följande ändringar i arbetsutskottets
sammansättning:
NTM-centralen i Österbotten
Politiska ledningsgruppen för vårdreformen
 sekreterare och vice sekreterare

Kaj Suomela, vice ordf.

Kronoby kommun

Malin Brännkärr

Päivi Berg

Pia Wik

Förändringsledningsgruppen beslöt också att arbetsutskottet ser över temagruppernas
sammansättning med de utgångspunkter som separat togs upp (5 §; jfr. 5 § i arbetsutskottets
föredragningslista).
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Förändringsledningsgruppen beslöt att godkänna beredningsgruppernas verksamhetsplan 2016–
2017.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom och beslöt att beakta
förändringsledningsgruppens beslut om arbetsutskottets arbete i den fortsatta beredningen av
landskapsreformen.
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13 § Landskapsreformen och vårdreformen, lägesöversikt på riksnivå och i landskapet
Enligt förändringsledningsgruppens beslut har Österbottens förbund bett kommuner och övriga berörda
myndigheter att komplettera sammansättningen i de temagrupper som har tillsatts för beredningen av det
tvärsektoriella landskapet. Därtill har förbundet bett om förslag till representanter i den underarbetsgrupp
som bereder ärenden som gäller fastighetsegendomen och som verkar under temagruppen för förvaltning,
ekonomi, lokaler och avtal. Temagrupperna har påbörjat sin verksamhet enligt deras arbetsplan även om
arbetsutskottet inte ännu har fastställt deras sammansättning. Också de 11 beredningsgrupperna inom
planeringen av vården har påbörjat sitt arbete.
Webbplatsen 2019.osterbotten.fi, som har tagits i bruk med tanke på landskapsreformen och
vårdreformen, har byggts upp i samarbete med berörda aktörer. Österbottens förbund har anställt två
förändringsledare för vårdreformen, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga (60 %) och Vasa stads
direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala (40 %) för förberedelsefasen och tiden 5.9.2016–
30.6.2017. Därtill har Petra Fager från den 10 oktober 2016 anställts på viss tid som informatör för
landskapsreformen och en högskolepraktikant kommer att arbeta i tre månader med reformfrågor.
Den 2 december 2016 arrangeras en träff för temagrupperna och seminariet Ditt Österbotten 2019, som
riktas speciellt till beredningsgrupperna och kommunernas förtroendevalda.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Sekretariatet och temagrupperna fick inga
särskilda anvisningar för det fortsatta arbetet.
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14 § Beredningsgruppernas sammansättning


Temagruppernas sammansättning, eventuella justeringar
Förändringsledningsgruppen underströk på sitt möte den 29 augusti 2016 vikten av att temagrupperna
ska vara lagom stora och regionalt balanserade expertgrupper samt att de ska kunna kalla in också
sådana experter som inte ingår i grupperna. Enligt förändringsledningsgruppen bör temagrupperna
också vara funktionella, de bör arbeta på ett transparent sätt och se till den regionala jämlikheten. För
säkerhets skull beslöt förändringsledningsgruppen också att arbetsutskottet ser över temagruppernas
sammansättning med utgångspunkt i det ovan nämnda.



Inrättande av temagruppernas underarbetsgrupper
Förändringsledningsgruppen beslöt den 29 augusti 2016 att temagruppen för förvaltning, ekonomi,
lokaler och avtal kartlägger kommunernas och samkommunernas nuvarande fastigheter och tillsätter
en underarbetsgrupp som ska bereda de ärenden som gäller fastighetsegendomen.
Enligt regeringens förslag till landskapslag ska de nya landskapen främja integrationen och därför anser
sekretariatet att det är nödvändigt att temagruppen för näringar och arbetskraft tillsätter en
underarbetsgrupp för invandrarfrågor.
Sekretariatet anser det vara nödvändigt att temagruppen för förvaltning, ekonomi, lokaler och avtal
tillsätter en separat underarbetsgrupp för varje delområde – i tillägg till underarbetsgruppen för
fastighetsegendom – eftersom den i sin nuvarande form skulle behandla mycket stora helheter.



Snabbjustering av beredningsgruppernas sammansättning
För att möjliggöra ett smidigt arbete i temagrupperna är det nödvändigt att de kan tillsätta
underarbetsgrupper även om arbetsutskottet inte har hunnit besluta om det officiellt.



Justering av arbetsutskottets sammansättning
I tillägg till de justeringar som har gjorts tidigare inbjuds även följande personer till arbetsutskottet:
Torbjörn Stoor (FSKC Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området), Jouni Nummi
(Stöd- och kunskapscentret ESKOO) samt Ann Holm och Niklas Ulfvens (Österbottens förbund).
SOSTE har beslutat att utse Maria Helsing-Johansson i stället för Emma-Lena Lybäck till arbetsutskottet.

I tillägg till de ovan nämnda ändringarna bör informatör Petra Fager utses till sekreterare i
förändringsledningsgruppen, arbetsutskottet och sekretariatet. Fager har anställts av Österbottens förbund
på viss tid för att arbeta med uppgifter relaterade till landskapsreformen. Förändringsledare Rajaniemi och
Fager kommer sinsemellan överens om en arbetsfördelning. Därtill kan Fager ha sekreteraruppgifter enligt
separat överenskommelse i andra beredningsgrupper.
Beslut:
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Arbetsutskottet justerade sin och temagruppernas sammansättning (bilaga 1) enligt
förändringsledningsgruppens beslut. Följande ändringar gjordes i temagrupperna:
Arbetsutskottet
-

Erkki Penttinen från Vasa stad blir ersättare för Jukka Kentala

-

Johannes Nylund representerar Kust-Österbottens samkommun för social- och
primärhälsovård K5. Han ersätter Christina Bengsén.
Expertmedlem blir Jan-Ove Nyman, Österbottens svenska producentförbund.

Landsbygd

-

Förvaltning, ekonomi, lokaler och avtal samt underarbetsgruppen för fastighetsegendom
- Veli-Matti Laitinen representerar Vasa stad i gruppen för förvaltning, ekonomi,
lokaler och avtal
- Kent-Ole Qvisén representerar Sydösterbotten i gruppen för förvaltning, ekonomi,
lokaler och avtal
- Edd Grahn representerar Närpes stad i underarbetsgruppen för
fastighetsegendom.
Personalgruppen
-

Päivi Berg representerar Vasa-Laihela samarbetsområde
RFV utser sin representant senare.

Arbetsutskottet godkände att det tillsätts underarbetsgrupper för att bereda fastighetsegendomsfrågor och
invandrarärenden. Arbetsutskottet beslöt även att godkänna förslaget att temagrupperna med
sekretariatets godkännande kan tillsätta eventuella underarbetsgrupper och att dessa kan påbörja sitt
arbete innan arbetsutskottet officiellt har beslutat om sammansättningen. Arbetsutskottet beslöt att
tillsättandet av eventuella andra underarbetsgrupper blir föremål för ett senare beslut. Arbetsutskottet
beslöt att temagrupperna kan inom sig komma överens om mindre undergrupper, vilka inte rapporterar
självständigt utan tar fram ett förslag för behandling i temagruppen. Arbetsutskottet och sekretariatet ska
underrättas om undergrupperna.
Arbetsutskottet beslöt vidare om justering av utskottets sammansättning och beslöt föreslå att
förändringsledningsgruppen fastställer ändringarna i sammansättningen.
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15 § Målen med den förberedande fasen och lägesöversikt


Den nationella vägkartan för landskapsreformen och vårdreformen

Temagruppernas och de övriga beredningsgruppernas arbete kommer att leda till en modell för
verkställandet av det tvärsektoriella landskapet Österbotten. Modellen överlåts den 1 juli 2017 till det
temporära beredningsorganet. I planeringen samordnas den förberedande beredningen av vårdreformen
och landskapsreformen i Österbotten.
I den förberedande fasen ska temagrupperna
A. kartlägga nuläget inom de uppgifter som övergår till det nya landskapet (bortsett från social- och
hälsovårdens uppgifter och funktioner) samt göra en sammanfattning över följande delområden:
 uppgifter som övergår till landskapet på basen av författningar och beslut av
centralförvaltningen
 uppgifter som övergår till landskapet på basen av avtal eller som överförs från landskapet till
t.ex. kommunerna
 uppgifter som sköts i samarbete med andra landskap samt övriga centrala samarbeten
 gränsregionalt samarbete, samarbete på EU-nivå samt övriga internationella kontakter
 gränsytor mellan uppgifterna
 personal som övergår till landskapet (årsverken)
 tjänsternas kunder och intressegrupper
 anslag som står till landskapets förfogande för skötsel av uppgifterna
 lösningar relaterade till informations- och kommunikationstekniska system
 lös och fast egendom som står till landskapets förfogande
 avtal som övergår till landskapet samt rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem
 organisering av uppgifterna.
I den förberedande fasen ingår vidare
B. att utreda fördelning av stödtjänster i anslutning till verksamheten mellan kommunerna och
landskapen samt överföring av sådana till landskapen
C. att utreda behoven kring informationsfunktioner, ICT-tjänster och övriga stödtjänster samt hur
dessa ska förverkligas utgående från bl.a. riksomfattande anvisningar.
Temagrupperna påbörjar sitt arbete på inbjudan av ordföranden vid behov redan innan deras
sammansättning officiellt har fastställts av arbetsutskottet den 7 november 2016. År 2016 fokuserar
temagrupperna främst på att kartlägga nuläget inom sitt verksamhetsområde, göra en lägesöversikt och se
på landskapets framtida uppgifter. Separata anvisningar ges om övrigt beredningsarbete.
Som stöd för beredningsarbetet har finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet publicerat en
vägkarta (på finska) på webbplatsen regionreformen.fi. Österbottens förbund har i samarbete med berörda
aktörer tagit fram en bildserie som ska stöda arbetet i landskapet.
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Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Sekretariatet och temagrupperna fick inga
särskilda anvisningar för det fortsatta arbetet.
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16 § Uppstart av arbetet i temagrupperna och arbetsgrupperna inom vårdreformen


Temagruppernas arbetsplan
För att samordna arbetet och de förberedande åtgärderna i de temagrupper som ska bereda den
tvärsektoriella landskapsreformen har en arbetsplan utarbetats. Arbetsplanen innehåller information
om bl.a. de nationella utgångspunkterna och målen för arbetet, temagruppernas sammansättning och
principerna för deras arbete samt om förändringsstöd och kommunikation. Därtill finns anvisningar om
arbetet i temagrupperna år 2016 och 2017.



Temagruppernas avrapportering
Sekretariatet har godkänt en preliminär mall för temagruppernas avrapportering, som vid behov kan
uppdateras t.ex. i samband med riksomfattande anvisningar. Å andra sidan samordnas mallen med
arbetssätten i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.



Virtuellt arbetsbord för temagrupperna
Dropbox har tagits i bruk för att stöda temagruppernas arbete.

Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Sekretariatet och temagrupperna fick inga
särskilda anvisningar för det fortsatta arbetet.
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17 § Plan för deltagande och påverkan (inkl. kommunikation)
I beredningsfasen är det viktigt att främja invånarnas och kundernas möjligheter att delta i och påverka
reformarbetet. Enligt den kommunikationsplan som uppgjorts för landskapsreformen i Österbotten är
personalen den viktigaste målgruppen.
Enligt finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ska landskapen ta fram en plan för
kommunikation och växelverkan, och i den ska också ingå en plan för arbetsplatskommunikation. I planen
ska bl.a. kommunikationens målsättningar, åtgärder, tidsschema, resurser och kanaler samt de olika
aktörernas roller och ansvar definieras. Därtill ska informationsflödet mellan de olika aktörerna säkerställas.
Under den förberedande fasen ska även det temporära beredningsorganets kommunikationsrelaterade
uppgifter och resurser planeras samt landskapets webbtjänst ska skissas upp.
Eftersom öppen information och medborgarinflytande är centrala i reformen har Österbottens förbund
bildat en kommunikationsgrupp och ett kommunikationsnätverk, som stöder det beredande arbetet. Allt
eftersom reformen går framåt kommer Österbottens förbund med samarbetsparter att ta fram
informationsmaterial. I samarbete med centrala, berörda aktörer har Österbottens förbund byggt upp en
webbplats för landskapsreformen på adressen 2019.osterbotten.fi. En kommunikationsplan som
uppdateras regelbundet och vid behov har också gjorts. Enligt sekretariatets beslut har Österbottens
förbund påbörjat utarbetandet av en plan för deltagande och inflytande. I den kommer
kommunikationsplanen och en plan för arbetsplatskommunikation att ingå.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Sekretariatet och temagrupperna fick inga
särskilda anvisningar för det fortsatta arbetet.
Arbetsutskottet beslöt att i början av år 2017 arrangeras 3–4 informationsmöten för allmänheten på olika
håll i landskapet. Förändringsledarna deltar i informationsmötena.

15

18 § Samarbete
KT Kommunarbetsgivarna samt de kommunala huvudavtalsorganisationerna har den 18 oktober 2016
informerat om sitt ställningstagande enligt vilket personalen bör tas med i vårdreformens och
landskapsreformens beredningsarbete, eftersom det i det förberedande arbetet fattas beslut som också
påverkar personalens ställning. För att lyckas kräver reformen hela personalens medverkan och omfattande
stöd. Beredningen av personalöverföringar bör genomföras enligt principerna för god samverkan. Enligt
ställningstagandet bör huvudavtalsorganisationernas representation (2+2+2) av personalen beaktas i det
beredningsarbete som sker i enheterna och i regionerna kommuner emellan i s.k. officiella
beredningsgrupper. I beredningen av den tvärsektoriella reformen i Österbotten har principerna i
ställningstagandet beaktats i sammansättningen av den politiska ledningsgruppen för social- och
hälsovårdsreformen och förändringsledningsgruppen.
Å andra sidan har utgångspunkten för temagrupperna varit den att huvudavtalsorganisationernas
representanter inte specifikt ska ingå i dem. Huvudavtalsorganisationerna – precis som
centralorganisationerna – är dock representerade i personalgruppen och i förändringsledningsgruppen. I
beredningen av vårdreformen har igen huvudavtalsorganisationerna sina representanter också i de
arbetsgrupper som jobbar med beredningen.
De författningar som gäller samverkan mellan arbetsgivare och personal och speciellt samarbetsförfarandet
inför överföring av tjänster beaktas i landskapsreformen och i vårdreformen. Bestämmelserna om
samarbetet mellan arbetsgivare och personal kommer i landskapen att bygga på den lag om samarbete
som tillämpats på kommuner.
Som en del av det förberedande arbetet bereds också en plan för samarbete. Lagen om införande av
landskapslagen och lagen om ordnandet av social- och hälsovården innehåller bestämmelser om
samarbetet vid grundandet av landskapen (se 16 §).
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Sekretariatet och temagrupperna fick inga
särskilda anvisningar för det fortsatta arbetet.
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19 § Eventuella teman för förändringsledningsgruppens möten
Sekretariatet föreslår arbetsutskottet att ett specifikt tema ska behandlas genom informering och
diskussion på förändringsledningsgruppens möten. Vid behov ska experter bjudas in till mötena.
Sekretariatet föreslår att temat på mötet den 8 december 2016 är valfriheten, ifall att regeringen har gett
sitt förslag till lag om valfriheten. Alternativt kunde förändringsledningsgruppen behandla förhållandet
mellan landskap och kommun.
Beslut:
Arbetsutskottet beslöt att temat för ledningsgruppens följande möte den 8 december är valfrihet. Om
regeringens förslag till lag om valfriheten inte har kommit är mötestemat förhållandet mellan landskap och
kommun. Om temat är valfriheten avhandlas förhållandet mellan landskap och kommun på därpå följande
möte. Övriga teman på förändringsledningsgruppens kommande möten blir finansieringen och statens
styrande roll över landskapen.
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20 § Övriga ärenden


Förslag till arbetsutskottets följande mötestider
 vecka 8 (20–24.2.2017)
 vecka 14 (3–7.4.2017)
 vecka 19 eller 20 (8–19.5.2017)

Beslut:
Arbetsutskottet beslöt hålla sina möten enligt följande:
torsdag 23.2.2017 kl. 13
torsdag 6.4.2017 kl. 13
torsdag 11.5.2017 kl. 13.
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21 § För kännedom




Anställning av praktikant till Österbottens förbund för uppgifter relaterade till beredningen av
landskapsreformen för tiden 31.10.2016–29.1.2017
Temagruppernas träff den 2 december 2016 kl. 9, Hotell Rantasipi Tropiclandia
Seminariet Ditt Österbotten 2019 den 2 december 2016 kl. 13, Hotell Rantasipi Tropiclandia

Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom.
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