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22 § 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 på sitt möte den 8 december 2016 att föredragningslistan ska sändas
till förändringsledningsgruppen och arbetsutskottet och till de övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt
senast 7 dagar före mötet. Möteskallelsen ska sändas 10 dagar före mötet. Möteskallelsen har skickats den
26 februari 2017 och föredragningslistan den 1 mars 2017.
Beslut:
Arbetsutskottet konstaterade att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.
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23 § Protokolljustering
Enligt 10 § i mötesreglementet för de grupper som bereder 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. På sitt möte den 7
november 2016 beslöt arbetsutskottet att varje enskilt mötesprotokoll godkänns på följande möte.
Beslut:
Arbetsutskottet godkände protokollet från mötet den 7 november 2016.
https://2019.osterbotten.fi/beredning/landskapsreformen/motesdokument/
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24 § Beslut på förändringsledningsgruppens möte den 8 december 2016 och inverkan på arbetsutskottets
arbete och annan beredning
I de ärenden som påverkar arbetsutskottets arbete och annan beredning beslöt
förändringsledningsgruppen följande (inom parentes paragrafen i förändringsledningsgruppens
mötesprotokoll av den 8 december):


Förändringsledningsgruppen beslöt att föredragningslistan ska sändas till arbetsutskottet och till de
övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt senast 7 dagar före mötet. Möteskallelsen ska som
tidigare beslutat sändas 10 dagar före mötet (10 §).



Förändringsledningsgruppen fastställde personförändringarna i arbetsutskottet och i
förändringsledningsgruppen. Samtidigt förutsatte förändringsledningsgruppen att
sammansättningen i temagruppen för landsbygd ses över enligt de principer som
förändringsledningsgruppen slog fast den 29 augusti 2016 och beslöt ge ordförande Hermans rätt
att göra de nödvändiga justeringarna i sammansättningen. Arbetsutskottet underrättas om den
slutliga sammansättningen. Förändringsledningsgruppen beslöt vidare att temagruppernas
expertmedlemmar deltar i mötena endast på separat inbjudan av ordförandena.
Förändringsledningsgruppen beslöt också att temagruppen för landsbygd byter namn till landsbygd
och miljö- och hälsoskydd (13 §). Den uppdaterade sammansättningen i
förändringsledningsgruppen, arbetsutskottet och temagruppen för landsbygd och miljö- och
hälsoskydd finns på https://2019.osterbotten.fi/beredning/landskapsreformen/.



Förändringsledningsgruppen uppmanade temagrupperna att i det fortsatta arbetet fästa särskild
vikt vid internationella frågor. Temagrupperna uppmanades också att fundera på hur god praxis
kan överföras och hur svaga punkter i funktionerna kan identifieras (14 §).



Förändringsledningsgruppen beslöt att inte slå fast temana för sina möten, utan att de mest
angelägna temana för stunden tas upp på mötena (18 §).



Förändringsledningsgruppen beslöt att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till
sammansättning av det temporära beredningsorganet, som inleder sitt arbete den 1 juli 2017.

Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom och beslöt att beakta
förändringsledningsgruppens beslut beträffande arbetsutskottets och sekretariatets arbete i den
fortsatta beredningen av landskapsreformen.
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25 § Utkast till organisation för landskapet Österbotten och planering av landskapskoncern
Den 22 december 2016 offentliggjordes uppdaterade versioner av lagutkasten om landskapsreformen och
reformen av ordnande av social- och hälsovården. I 4 § i förslaget till landskapslag definieras begreppen
landskapskoncern, dottersammanslutning till landskapet och landskapets affärsverk samt det ovannämnda
vidare begreppet landskapets verksamhet. Enligt 1 mom. är en dottersammanslutning till landskapet en
sammanslutning där landskapet har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen.
Landskapet och dess dottersammanslutningar bildar en landskapskoncern.
Landskapets verksamhet omfattar förutom landskapets och landskapskoncernens verksamhet också övrig
verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och finansiering. I landskapets verksamhet ingår
produktionen av de tjänster som hör till landskapets organiseringsansvar i de sammanslutningar som hör
till landskapskoncernen och i andra sammanslutningar, stiftelser och inrättningar.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Organiseringsansvaret för social- och
hälsovården lades till bland ämbetsverkets uppgifter i utkastet till organisation för landskapskoncernen.
Arbetsutskottet antecknade Göran Hongas anförande för kännedom. Enligt Honga har Vasa
sjukvårdsdistrikt satt igång med förberedelserna för att bilda ett bolag för landskapets social- och
hälsovårdscentral. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige behandlar ärendet på sina möten den 20 mars 2017 och
den 29 maj 2017.
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26 § Landskapsreformen och vårdreformen, lägesöversikt
Sipiläs regering offentliggjorde den 22 december 2016 uppdaterade versioner av lagutkasten om
landskapsreformen och reformen av ordnande av social- och hälsovården. De viktigaste lagarna i vård- och
landskapsreformen är en landskapslag, en lag om ordnande av social- och hälsovården, en införandelag och
en lag om landskapens finansiering. I förslaget ingår ändringar i lagar om bl.a. beskattning, personal och val.
Dagen innan offentliggjordes ett lagutkast om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och
hälsotjänster som omfattas av valfriheten. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter
att påverka, ge snabbare tillgång till vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet.
I Österbotten har de 7 temagrupper som förbereder landskapsreformen och vårdreformen samt de 11
arbetsgrupperna för social- och hälsovården fortsatt att jobba enligt de uppsatta målen för arbetets
innehåll och tidsram.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Arbetsutskottet diskuterade det utlåtande som
ska ges om valfrihetslagen och uppmanade de som skriver utlåtandet att komma med konkreta
korrigeringsförslag på paragrafnivå. Arbetsutskottet konstaterade att i det föreliggande förslaget är kravet
på bolagisering för omfattande, och det framgår inte varifrån bolagen ska få tillräckligt med kapital.
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27 § Mellanrapporter av arbetsgrupperna för social- och hälsovården och temagrupperna
Temagrupperna och arbetsgrupperna för social- och hälsovården har ombetts att ta fram mellanrapporter
och utifrån dem en kort PowerPoint-presentation. Läget inom beredningen och presentationerna gås
igenom på mötet.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Vad beträffar organiseringen av uppgifter i det
nya landskapet konstaterade arbetsutskottet att uppgifterna i första hand ska skötas med de resurser som
finns i landskapet. Att dela upp uppgifter eller sköta dem tillsammans med andra landskap bör bli aktuellt
först när resurserna inte räcker till.

10

28 § Utredningar om förvaltning, ekonomi, fastigheter, avtal och stödtjänster och övriga utredningar,
lägesöversikt
Som ett led i förberedelserna inför landskapsreformen ska landskapen utreda bl.a. den personal som
övergår till landskapet, lösningar relaterade till informations- och kommunikationstekniska system, lös och
fast egendom som står till förfogande samt avtal som övergår till landskapet och rättigheter och
skyldigheter som hänför sig till dem. Också fördelning av stödtjänster i anslutning till verksamheten mellan
kommunerna och landskapen samt överföring av sådana till landskapen ska utredas under förberedelserna,
liksom även behoven kring informationsfunktioner, IKT-tjänster och övriga stödtjänster samt hur dessa ska
förverkligas utgående från bl.a. riksomfattande anvisningar.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom. Arbetsutskottet noterade också
ansvarspersonerna för de regionala utredningarna enligt följande:
Fastigheter: Det riksomfattande fastighetsbolaget skickar en enkät till kommunerna om deras
fastighetsegendom. {Regional utredningsperson för vårdfastigheterna är Olle Gull/VSVD.
Personal: Päivi Berg, Vasa stad samt Stefan Söderqvist, UF-centret
IKT och informationsförvaltning: Mari Lintula, Österbottens förbund
Avtal: Margot From, Österbottens förbund
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29 § Vägkarta för Österbotten
Som stöd för beredningen har en vägkarta för Österbotten tagits fram. Vägkartan ger en överblick över bl.a.
de viktigaste uppgifterna inom beredningen, tidsplanen och de ansvariga. En kortare version av vägkartan
finns på landskapsreformens webbplats 2019.osterbotten.fi/beredning/forandringsstod
(https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/tiekartan-tiivistelma.pdf).
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom.
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30 § Förberedelser för att tillsätta temporärt beredningsorgan
Enligt regeringen indelas genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i fyra
faser. Förberedelserna inleddes år 2016 och avslutas den 30 juni 2017. Efter att lagen om införande av
landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård har trätt i kraft den 1 juli 2017 inrättas i
varje landskap ett temporärt beredningsorgan.
Landskapsförbundet, kommunerna, samarbetsområdena inom primärvården och socialvården,
sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, räddningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen och
arbets- och näringsbyrån på landskapets område ska omedelbart efter att lagen om införande har trätt i
kraft avtala om det temporära beredningsorganets sammansättning.
Landskapsförbundet leder avtalsförhandlingarna och landskapsstyrelsen tillsätter det temporära
beredningsorganet enligt vad som avtalas i förhandlingarna. Finansministeriet ska meddelas om
tillsättandet.
Landskapsstyrelsen beslöt på sitt möte den 30 januari 2017 att Österbottens förbund vidtar förberedelser
för att tillsätta ett temporärt beredningsorgan i samarbete med berörda parter. Landskapsstyrelsen beslöt
också om ett förslag till det temporära beredningsorganets sammansättning. Detta förslag ligger till grund
för förhandlingarna.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom och föreslog att förändringsledningsgruppen
godkänner det förhandlingsresultat som uppnåtts under ledning av Österbottens förbund.
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31 § Finansiering av beredningen år 2017
I statsbudgeten för år 2017 ingår ett anslag på 800 000 euro för att stöda den inledande beredningen av
inrättandet av landskapen. Landskapsförbunden kan ansöka om understöd, men de ska i sin ansökan ange
till vad anslaget ska användas i regionen. Varje landskapsförbund kan beviljas understöd för den inledande
beredningen för i förhand godkända och definierade kostnader, till exempel kostnader för
förändringsledarens lön. Finansministeriet beslutar om understöden. Understöd kan beviljas för kostnader
som uppstått under perioden 1.8.2016–30.6.2017. Understödsbeloppet kan vara högst 70 % av de
godtagbara momsfria kostnaderna för den inledande beredningen. Understöd beviljas inte för
möteskostnader.
Statsunderstöd för finansiering av de temporära beredningsorganens verksamhet beviljas separat vid en
senare tidpunkt. För detta ändamål har i statsbudgeten reserverats 9 milj. euro för landskapsförbunden.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom.

14

32 § Aktuellt om kommunikationen
En arbetsgrupp bestående av medlemmar i kommunikationsgruppen har tagit fram en anvisning för
kommunikation på arbetsplatsen. Anvisningen behandlades i personalgruppen den 17 februari 2017. Den
är en del av den plan för kommunikation och växelverkan som blir klar i vår och är avsedd som ett
hjälpmedel för det temporära beredningsorganet. Dessutom har särskild vikt lagts vid att sprida
information om landskapsreformen i exempelvis medierna.
Synligheten i sociala medier har ökat ytterligare. En blogg har öppnats åt Pia Vähäkangas, förändringsagent
i projektet Österbottens servicehandledning i skick. I bloggen berättar hon vad som är på gång inom arbetet
med att ta fram ett koncept för servicen för äldre i Österbotten. Också annat medie- och
kommunikationsrelaterat material på webbplatsen 2019.osterbotten.fi uppdateras fortlöpande. Via
webbplatsen kommer det också in värdefulla synpunkter från allmänheten.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom.
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33 § Omorganisering av temagrupperna
Enligt förändringsledningsgruppens beslut av den 29 augusti 2016 kan temagrupperna vid behov genom
beslut av arbetsutskottet inrätta underarbetsgrupper. Arbetsutskottet gav genom sitt beslut av den 7
november 2016 ytterligare anvisningar om tillvägagångssättet för att inrätta underarbetsgrupper. Enligt
beslutet kan temagrupperna med sekretariatets godkännande inrätta eventuella underarbetsgrupper, som
därefter kan påbörja sitt arbete innan arbetsutskottet officiellt har beslutat om sammansättningen.
Temagrupperna kan också inrätta undergrupper, som koncentrerar sig på en enda eller några
frågeställningar. Arbetsutskottet ska underrättas om dessa grupper.
Förändringsledningsgruppen godkänner å sin sida förändringar i temagruppernas antal och
sammansättning.
Under beredningens gång har det visat sig vara ändamålsenligt att slå ihop temagruppen för regional
utveckling och strategisk planering med temagruppen för näringar och arbetskraft, eftersom de till största
delen har överlappande uppgifter.
Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen om temagruppernas underarbetsgrupper och undergrupper för
kännedom samt fastställde tillvägagångssättet för att inrätta underarbetsgrupper och deras
sammansättning. Arbetsutskottet beslutade vidare föreslå förändringsledningsgruppen att temagruppen
för regional utveckling och strategisk planering slås ihop med temagruppen för näringar och arbetskraft.
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34 § Övriga ärenden


Arbetsutskottets följande möten:
 6.4.2017 kl. 13.
 11.5.2017 kl. 13.

Beslut:
Arbetsutskottet beslöt att ställa in mötet den 6 april. Mötet den 11 maj hålls som planerat.
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35 § För kännedom







Förändringsledningsgruppens följande möten:
 30.3.2017 kl. 13–16
 22.5.2017 kl. 13–16
Sekretariatets följande möte:
 10.4.2017 kl. 13
Tidsschema för förändringsledarnas informationsmöten i de ekonomiska regionerna:
 7.3.2017 kl. 18.00–20.30 (Vasaregionen; tidpunkten kommer troligen att ändra.)
 23.3.2017 kl. 18.00–20.30 (Kaskö/Sydösterbotten)
 28.3.2017 kl. 18.00–20.30 (Jakobstadsregionen; orten meddelas senare.)
Mötena börjar kl. 17.30 med kaffe.
Seminarium för kommunerna och övriga aktörer i Österbotten (jfr seminariet 2.12.2016)

Beslut:
Arbetsutskottet antecknade informationen för kännedom.
Arbetsutskottet noterade att förändringsledarnas regionala infokväll för kommunerna i Vasaregionen och
Kyroland hålls i Vörå den 20 april 2017.
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