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A. BESLUTSÄRENDEN
10 § Mötets laglighet och beslutförhet
Beslutsförslag:
Det temporära beredningsorganet konstaterar att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Det temporära beredningsorganet konstaterade att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört.

11 § Protokolljustering
Beslutsförslag:
Beredningsorganet väljer Riitta Palmberg (ersättare Marjo Orava) och Tanja Eriksson (ersättare Olle Gull)
att justera detta protokoll.
Beslut:
Beredningsorganet valde Riitta Palmberg och Tanja Eriksson till protokolljusterare.
12 § Avtal om samarbetsförfarande och tillsättande av ett temporärt samarbetsorgan
Beslutsförslag:
Det temporära beredningsorganet besluter följande:
–

–

–

utkastet till avtal om samarbetsförfarande i bilaga 1 godkänns och skickas för kommentarer till de
arbetsgivare som berörs av vård- och landsbygdsreformen, varefter avtalet färdigställs och förs till
beredningsorganet för behandling.
enligt KT Kommunarbetsgivarnas framställning av 19.4.2017 väljs arbetsgivarens och personalens
representanter till Österbottens temporära samarbetsorgan enligt samma principer som iakttas när
representanter väljs till kommunala samarbetsorgan. I den temporära förvaltningens
samarbetsorgan representeras personalen därmed av kommunsektorns
huvudavtalsorganisationers (KoHo, JUKO, Kunta-alan Unioni) representanter i landskapet. Från
varje huvudavtalsorganisation väljs 2 representanter till samarbetsorganet (2+2+2).
beredningsorganet beslutar om en eventuell förlängning av personalgruppens mandat och om
personalgruppens sammansättning.

Beslut:
Utkastet till avtal om samarbetsförfarande i bilaga 1 antecknas i detta skede för kännedom och det
temporära beredningsorganet fattar ett slutligt beslut i ärendet när lagstiftningen träder i kraft på
hösten.
13 § Det temporära beredningsorganets kommande beredningsprocess
Beslutsförslag:
Beredningsorganet kommer överens om den kommande beredningsprocessen, de mest brådskande
beredningsåtgärderna och fördelningen av ansvaret för beredningen.
Beslut:
Landskapsreformens temagrupper ombeds dela in substansuppgifterna enligt deras karaktär, dvs. vilka är
organiseringsuppgifter, vilka produktionsuppgifter och vilka innehåller betydande utövning av offentlig
makt. Landskapsreformens förändringsledare skickar uppdraget med närmare anvisningar till
temagrupperna.
Av social- och hälsovårdsreformens arbetsgrupper fortsätter arbetsgrupperna Barn och familjer samt
Seniorer som styrgrupp för de därtill anslutna separata spetsprojekten och spetsprojektens

förändringsagenters mandat är i kraft till 31.12.2018. De andra arbetsgrupperna har ännu ett möte efter
semesterperioden, varefter grupperna har ett uppehåll. De som utsetts till ansvariga beredare för
uppgifterna i Österbottens vägkarta överväger i fortsättningen själva med vilken bakgrundsorganisation de
vill gå vidare. Göran Honga och Jukka Kentala informerar grupperna om saken.
Höstens möten ges speciella teman och med tanke på mötesplaneringen ombeds medlemmarna skicka
Varpu Rajaniemi temaförslag och önskemål om eventuella tilläggsanvisningar för uppgifterna i vägkartan.
B. DISKUSSIONSÄRENDEN
14 § ICT som stöd för kostnadsuppföljningen inom social- och hälsovården (Mika Keinänen, FCG)
Antecknas för kännedom Mika Keinänens presentation av vilka möjligheter som finns när det gäller verktyg
för kostnadsrapportering. Keinänens presentation skickas till det temporära beredningsorganets
medlemmar.
C. ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Aktuellt om beredningsorganets stödfunktioner
- På sitt möte 26.6 torde landskapsstyrelsen godkänna att Österbottens förbund ingår ett avtal med
Senatfastigheter om att hyra lokaler för det temporära beredningsorganet vid ämbetshuset i Vasa.
Hyresavtalet överförs på det temporära beredningsorganet efter att det har inlett sin verksamhet
officiellt och hyreskostnaderna betalas retroaktivt till förbundet.
- Till ärendehanteringssystemet Jemma som används vid Österbottens förbund har skaffats en
tilläggsdel för det temporära beredningsorganets dokumentförvaltning.
- Inom den närmaste tiden kommer det temporära beredningsorganets medlemmar att få tillgång till epostadresserna @osterbotten.fi och @pohjanmaa.fi.
- Det temporära beredningsorganets ordförande ges mandat att i enlighet med Österbottens förbunds
praxis besluta om praktiska frågor som är viktiga för att organets arbete ska kunna utföras på ett
smidigt sätt utan att dessa praktiska frågor behöver föras till beredningsorganets möten för
beslutsfattande.
2. Sekreterare för det temporära beredningsorganet är Johanna Kujala från NTM-centralen i Österbotten
och ersättare Petra Fager från Österbottens förbund.
3. Beredningsorganets följande möten
- 29.8, 22.9, 27.10, 24.11 och 14.12. Mötena börjar alltid kl. 9:00, tillsvidare är platsen Österbottens
förbund
4. Räddningsinstitutets begäran om förslag till beredskapsutbildning
- Det konstaterades att i detta skede behövs inga utbildningsförslag.
5. Övriga ärenden
- Det lyftes fram att personalen vid de organisationer som berörs av vård- och landskapsreformen
behöver informeras om den pågående preliminära utredningen av vilken personal som överförs till
landskapet. Det konstaterades att 8.6.2017 har en nyhet om utredningen publicerats på den regionala
reformwebbplatsen och den kan också utnyttjas i organisationskommunikationen. Fager och Berg
kompletterar meddelandet enligt organisationernas behov.

