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A. BESLUTSÄRENDEN
15 § Mötets laglighet och beslutförhet
Beslutsförslag:
Det temporära beredningsorganet konstaterar att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Det temporära beredningsorganet konstaterade att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.
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16 § Protokolljustering
Beslutsförslag:
Beredningsorganet väljer Marjo Orava (ersättare Marina Kinnunen) och Olle Gull (ersättare Jan Finne) till
protokolljusterare.
Beslut:
Beredningsorganet valde Marjo Orava och Olle Gull till protokolljusterare.

17 § Landskapsreformens och vårdreformens nya tidtabell och dess följder för beredningen – Följande
steg i Österbotten
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar om den kommande beredningsprocessen, de mest brådskande åtgärderna
samt ansvaren inom beredningen. Dessutom prioriterar beredningsorganet vilka ärenden som tas upp som
särskilda teman på följande möten.
Beslut:
Innan nästa möte 22.9. har varje person som utnämnts till ansvarig beredare (kursiverat namn, bilaga 1) i
uppdrag att förbereda en presentation om beredningsprocessen; arbetsplan med tidtabeller, vision över
den sakhelhet som beredningen gäller och målen för den samt övriga personer som deltar i beredningen
utöver den ansvariga beredaren.
18 § Cloudia Ab:s offert om tjänster för digital avtalshantering
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att för landskapsstyrelsen föreslå att Österbottens förbund skaffar Cloudia Ab:s
servicehelhet för avtalshantering som används som hjälp då det temporära beredningsorganet hanterar
och digitaliserar avtal som ansluter till grundandet av det nya landskapet.
Beslut:
På basis av den diskussion som fördes framgick att det baspaket som Cloudia Oy erbjuder är en service som
är mer lämpad för hanteringen av upphandlingar och närmast ett registreringsverktyg när det gäller avtal.
Beslöts att ärendet återsänds till fortsatt beredning för att utreda kostnaderna för tilläggsdelen med mer
avancerad avtalshantering som kan kopplas till paketet innan ärendet eventuellt förs vidare till
landskapsstyrelsen.

19 § Personalens representanter i beredningen av vård- och landskapsreformen i Österbotten
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att p.g.a förlägningen av beredningsskedet för vård- och landskapsreformen
främja deltagandet i beredningen för personalens representanter bl.a. genom följande åtgärder:
–

Sammansättningen på personalgruppen som tidigare deltagit i beredningen uppdateras och
gruppen börjar sammanträda under ledning av en ordförande som utnämns senare. I gruppen
representeras personalen av följande:
o huvudavtalsorganisationernas representanter i landskapet, såsom
huvudavtalsorganisationerna har beslutat utgående från de riksomfattande anvisningarna
o centralorganisationernas representanter
o fackorganisationernas representanter.

Beslut:
Personalgruppen fortsätter som ett informativt diskussionsforum utan egentliga uppdrag tills lagstiftningen
har godkänts. I gruppen representeras personalen av följande:
o huvudavtalsorganisationernas representanter i landskapet, såsom
huvudavtalsorganisationerna har beslutat utgående från de riksomfattande anvisningarna
o centralorganisationernas representanter
o fackorganisationernas representanter.
Innan arbetet fortsätter revideras personalgruppens sammansättning. Till ordförande föreslås Päivi Berg
och till viceordförande Stefan Söderqvist. Beslöts också att någon av förändringsledarna alltid deltar i
personalgruppens möten.

20 § Simulering av landskapens ekonomi- och styrningsprocess
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar vem som ansvarar för simuleringen och vilka andra medlemmar i det
temporära beredningsorganet som deltar i simuleringen.
Beslut:
Markku Niskala föreslogs till ansvarig person för simuleringen. Niskala lovade ställa upp på det villkoret att
hans arbetsgivare godkänner arrangemanget.

B. DISKUSSIONSÄRENDEN
21 § Pilotförsök med valfrihet i Österbotten
Den första ansökningstiden för pilotförsök som stöder verkställandet av valfriheten gick ut i början av juli
och åtta landskap lämnade in ansökan. Landskapet Österbotten har som mål att söka om pilotförsök under
den senare ansökningstiden som infaller i höst. På grund av de ändringar som grundlagsutskottet fodrar i
lagen om valfrihet måste principerna och kriterierna för pilotförsöken ändras och ansökan senareläggs till
hösten. På grund av den förändrade situationen kommer de landskap som ansökt i första skedet att kallas
till förhandling med Social- och hälsovårdsministeriet och besluten om ansökningarna från 1:a och 2:a
skedet fattas samtidigt.

22 § Beredningen av landskapsstrategin för det nya landskapet (bilaga 2)


Utarbetandet av en landskapsstrategi baserar sig på landskapslagen, enligt vilken landskapet ska ha
en strategi i vilken landskapsfullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för landskapets
verksamhet och ekonomi.



Strategiarbetet för det nya Österbotten håller på att starta och till en början ligger fokus på att
utforma en gemensam målbild och vision genom att kartlägga nuläget och utvecklingsutsikterna för
ekonomin och verksamhetsmiljön (analysgruppen). Värdediskussionen startar genom en enkät till
invånarna samt i visionsverkstäder med kommuner och andra aktörer (Irina Nori +
kommunikationsgruppen). Som en del av landskapsstrategin utarbetas även en servicestrategi och
ett servicelöfte inom social- och hälsovården och även detta arbete inleds redan under hösten
(Kinnunen & Kentala). Bearbetningen av de strategiska målen för övriga förvaltningsområden inleds
nästa vår, då den gemensamma målbilden och lagstiftningen har klarnat (utnämnda ansvariga
beredare inom varje förvaltningsområde). I slutskedet av processen utarbetas ägar- och
personalpolitik samt de administrativa linjedragningarna för möjligheterna att delta och påverka.



Strategiprocessen leds till en början av landskapsstyrelsen, det temporära beredningsorganet samt
styrgruppen för strategiarbete som utses senare. Efter landskapsvalet överförs ansvaret för
strategiarbetet till nya landskapsfullmäktige och -styrelsen med stöd av styrgruppen för
strategiarbete.

23 § Insamling av personaluppgifter som ansluter till landskapsreformen och social- och
hälsovårdsreformen


I maj skickades en personalenkät ut till de organisationer som omfattas av landskapsreformen.
Syftet med enkäten var att få för beredningen nödvändiga uppgifter om personalen som överförs
till det nya landskapet. En del av svaren har redan kommit in, men inlämningstiden för uppgifterna
har förlängts till slutet av augusti. I enkäten frågade man också efter personernas namn och
födelsetider, men då tidtabellen har ändrats behöver dessa uppgifter inte ges. Om de redan
inlämnade svaren innehåller dessa uppgifter, kommer de att avlägsnas utan att de sparas eller
behandlas. Konstaterades att de hittills inlämnade uppgifterna lämnar rum för tolkningar, och
därför behövs ett enhetligt system för hantering av personuppgifter inför kommande enkäter.

24 § Utnämnande av ansvarig beredare för upphandlingar och övriga sakkunniga inom upphandlingar


Konstaterades att konkurrensutsättning och upphandling är uppgifter som kommer att skötas av
ett stödtjänstbolag, liksom även avtalshanteringen. En lämplig ansvarig beredare med denna profil
hittas nödvändigtvis inte, och därför är denna beredare en av de mest brådskande nyckelpersoner
som ska anställas, bara man får närmare uppgifter om anslaget till regionalt beredningsarbete efter
budgetmanglingen.

25 § Aktuella kommunikationsfrågor gällande reformen


Webbplatsen 2019.osterbotten.fi med innehåll har uppdaterats så att den motsvarar den nya
tidtabellen och en ny diaserie om landskapsreformen blir klar nästa vecka. Beslöts att namnen på
de ansvariga beredarna som beslutats i § 17 kan läggas ut på webbplatsen.



Beredningen av kommunikationsstrategin startar i höst.



Personalinfo om landskapsreformen ordnas för alla organisationer som omfattas av reformen to
31.8. kl. 8:15 - 8:45 via Skype.

C. INFORMATIONSÄRENDEN
1. Aktuellt om undertecknandet av det temporära beredningsorganets avtal
- Finslipningen av avtalet pågår och det kommer att sändas för undertecknande så snart som möjligt.
2. Aktuellt om tillsättandet av en politisk referensgrupp för Österbotten
- Varje kommun har ombetts att till referensgruppen utse en representant och en reserv. Dessutom har
huvudavtalsparterna ombetts att utse en representant (+ reserv) och centralorganisationerna för
löntagare att utse en representant (+ reserv) både för social- och hälsovårdspersonal och för övrig
personal inom landskapsreformen. Därmed är det totala antalet representanter för personalen 2 inom
social- och hälsovården och 2 inom landskapsreformen. Uppgifterna om utnämnandet har begärts
senast 15.9.
3. Aktuellt om stödfunktionerna för beredningsorganets arbete (bilaga 3)
- För finansieringens del utarbetas en mellanrapport senast 31.8. över den finansiering som erhållits i
1:a skedet och en slutrapport senast 31.12.2017. Ansökan om finansiering för 2:a skedet pågår 31.8.30.9. (social- och hälsovård & landskapsreformen). Österbotten ansöker om 257 000 euro. Mer
information om finansieringen för år 2018 fås efter budgetmanglingen.
- ICT-kartläggningarna med kommunerna pågår och fortsätter till slutet av september, då en preliminär
dokumentation blir klar.
- Den regionala ICT-planeringen håller på att starta och förbundet kommer att till de organisationer
som berör av reformen skicka en begäran om att utse ICT-sakkunniga till uppgiften. För social- och
hälsovårdssystemen behövs ett eget projekt.
- Ett hyresavtal om projektkontor har gjorts med Brändö Företagscentrum i M10-byggnaden på 1:a
våningen på Wolffskavägen 36. Lokalen utrustas med internetuppkoppling 11.9. och medlemmarna i
beredningsorganet får e-postadresser med slutdelen @pohjanmaa.fi och @osterbotten.fi. I
projektkontorets mötesutrymme kommer det att finnas storbildsskärm och möjligheter till Skypemöten.

4. Begäran om kommentarer till social- och hälsovårdsarbetsgruppernas förkortade slutrapport som sänts
till kommunernas social- och hälsovårdsnämnder 26.6.2017
- Kommentarer om slutrapporten inväntas under september. På grund av grundlagsutskottets
utlåtande har situationen förändrats och det gör det svårare att kommentera rapporten.
5. Beredningsorganets följande sammanträden
- Ordinarie sammanträden: 22.9., 27.10., 24.11. ja 14.12. Sammanträdena börjar kl. 9.00 på
Österbottens förbund om inget annat meddelas.
- Övriga möten: En träff för ansvariga beredare inom social- och hälsovårdsreformen och
landskapsreformen ordnas av Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och
Kommunförbundet i Helsingfors 5.9. Alla förändringsledare från Österbotten deltar, dessutom finns en
kvot på 2 deltagare/landskap. Varpu skickar evenemangets inbjudan för kännedom till
beredningsorganets medlemmar.
6. Övriga ärenden
Förändringsledare Jukka Kentala lyfte fram den förändrade situationen för specialomsorgsdistrikten
Eskoo och Kårkulla – fordrar läget att en egen utredningsman utses? Ingen av representanterna för
specialomsorgsdistrikten var på plats på sammanträdet, och därför kunde saken inte diskuteras vidare.

