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A. BESLUTSÄRENDEN
26 § 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.

27 § Protokolljustering
Beslutsförslag:
Beredningsorganet väljer Marina Kinnunen (ersättare Päivi Berg) och Jan Finne (ersättare Anne Ekstrand)
till protokolljusterare.
Beslut:
Beredningsorganet valde Marina Kinnunen och Anne Ekstrand till protokolljusterare.
28 § Läget i fråga om beredningen av landskapsreformen och vårdreformen och följande steg
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att godkänna förslagen till beredningsprocesser.
Dessutom beslutar beredningsorganet att
-

vägkartan för Österbotten uppdateras och i uppdateringen beaktas utöver beredskapsprocesserna
som slagits fast 22.9 även andra nödvändiga ändringar som föranleds bl.a. av de nya anvisningarna i
den riksomfattande vägkartan.

Beredskapsorganet beslutar också om vilka ärenden som tas upp som särskilda teman på följande möten.
Beslut:
Beredskapsorganet godkände förslagen till beredningsprocesser (bilagorna 1–3). I fråga om de mest
brådskande anställningarna av tjänsteinnehavare behövs ännu en definiering av de faktiska primära
behoven och en precisering av benämningar och arbetsförhållandets karaktär.
29 § Inrättande av temporärt samarbetsorgan
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att ett temporärt samarbetsorgan inrättas så att dess verksamhetsperiod
upphör 31.12.2018.
Dessutom beslutar beredningsorganet om ansvarig beredare för beredningen i samarbetsorganet.
Beslut:
Beredningsorganet beslutar att inrätta ett temporärt samarbetsorgan så att dess verksamhetsperiod
upphör 31.12.2018. Päivi Berg föreslogs till ansvarig beredare.
30 § Beredningen av ICT-integrationen inom hälsovårdssektorn startar
Datareserven i rapporteringen från Österbotten förenas.
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar om att starta beredningen av ICT-integrationen inom hälsovårdssektorn.

Beslut:
Beredningsorganet antecknade för kännedom att beredningen av ICT-integrationen inom
hälsovårdssektorn har startat (bilaga 4).

B. DISKUSSIONSÄRENDEN
31 § Pilotförsök med valfrihet i Österbotten
En workshop om valfrihetspiloter och försök med servicesedlar ordnas 13.10 i Helsingfors. Österbottens
ansökan om att delta i försöket med servicesedlar är under beredning och den kommer att lämnas in senast
31.10. Efter detta börjar beredningen av ansökan till valfrihetspilot och tidsfristen för detta är slutet av
januari 2018.
32 § Simulering av landskapens ekonomi- och styrningsprocess
hälsningar från kickoffen den 7 september för simulering av landskapsekonomin


Planen för simuleringen inklusive tidtabeller publiceras under de närmste veckorna. I början av
år 2018 förs regionutvecklingsdiskussioner mellan staten och landskapet och de egentliga
simuleringsförhandlingarna förs först efter att lagstiftningen har trätt i kraft. Grunden för
landskapsfinansieringen anses till en början vara de föregående årens kostnadsutfall, varefter
man småningom övergår till kalkylmässiga kostnader så att finansieringen år 2025 fastställs helt
och hållet enligt indikatorer.

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


Tiden för att lämna in personaluppgifterna gick ut i slutet av augusti, men analyseringen av
uppgifterna har ännu inte påbörjats.

34 § Enkät i anslutning till beredningen av landskapsstrategin


Invånarna i landskapet görs delaktiga av beredningen av landskapsstrategin med hjälp av en
omfattande enkät som genomförs under september-oktober.

C. INFORMATIONSÄRENDEN
1. Aktuellt om undertecknandet av det temporära beredningsorganets avtal
 Avtalet är fortfarande utskickat för underteckning.
2. Aktuellt om tillsättandet av en politisk referensgrupp i Österbotten



Tiden för att utse en referensgrupp har förlängts med en månad.

3. Cloudia Oy:s offert om tjänster för digital avtalshantering – beredningsläge
 Tilläggsdelar till Cloudia och systemets lämplighet utreds fortfarande.
4. Beredningsorganets följande sammanträden
 ordinarie sammanträden: 27.10, 24.11 och 14.12 (sammanträdena börjar kl. 9.00 på Österbottens
förbund om inget annat meddelas).
5. Övriga ärenden
 Enligt överenskommelse skickas kallelsen till det temporära beredningsorganets sammanträden i
fortsättningen endast till organets medlemmar.
 De preliminära resultaten av välfärdsbarometern i de österbottniska landskapen publiceras
5.10.2017

