MÖTESPROTOKOLL

Organ:

Politiska styrgruppen

Tid:

2.11.2018 kl. 9.00

Plats:

Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen (Sandögatan 6, Vasa)

Närvarande:

Enligt separat lista

Ordförande:

Sekreterare:
Paragrafer:

Pia Wik
§ 1–10

Protokolljusterare:

1

Politiska styrgruppen
Parti

Representant

Närvarande

Ersättare

Närvarande

Svenska folkpartiet i
Finland

Liane Byggmästar
liane.b@anvianet.fi

X

Bengt-Johan Skullbacka
bj.skullbacka@agrolink.fi

Marlene Sämskar
malene.samskar@gmail.com

-

Ulf Stenman
ulf.stenman@larsmo.fi

Greger Forsblom
greger.forsblom@pedersore.fi

X

Johanna Holmäng
johanna.holmang
@pedersore.fi

Annica Haldin
haldin.annica@pp.inet.fi

X

Peter Boström
peter.bostrom@datic.fi

Maria Palm
maria.palm@nykarleby.fi

X

Steve Nyholm
steve.nyholm@nykarleby.fi

Rainer Bystedt
rainer.bystedt@kattopiste.fi

X

Kjell Heir
kjell.heir@novia.fi

Anita Sundman
anita.sundman@abo.fi

-

Lars Gästgivars
lasseg@netikka.fi

Hans Frantz
hans.frantz@vasa.fi

X

Thomas Öhman
thomas.ohman@netikka.fi

Håkan Knip
hakan.knip@pp.malax.fi

X

Folke Storbacka
folke.storbacka@malax.fi

Sven-Erik Bernas
svenerik.bernas@gmail.com

X

Anna-Lena Kronqvist
anna-lena.kronqvist@
icloud.com

Mikaela Björklund
mikaela.bjorklund@abo.fi

-

Olav Sjögård
olav.sjogard@gmail.com

Carl-Gustav Mangs
cgmangs@anvianet.fi

X

Sonja Lapveteläinen
sonjalapvetelinen@gmail.com

Åsa Blomstedt
asa.blomstedt@gmail.com

-

Carina Storhannus
carina.storhannus@gmail.com

X

Martin Norrgård
martin.norrgard@gmail.com

-

Brita Brännbacka-Brunell
britabrannbackabrunell@gmail.com

X

-

-

-
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Parti

Representant

Närvarande

Ersättare

Närvarande

Finlands Socialdemokratiska Parti

Kim Berg
kim.berg@vshp.fi

-

Anita Niemi-Iilahti
anita.niemi-iilahti@netikka.fi

X

Peter Sjöqvist
peter.sjoqvist@pp.inet.fi

X

Lars Björklund
lars.bjorklund@multi.fi

Annika Ahläng
annika.ahlang@gmail.com

X

Ulrika Rönnback
ulrika.ronnback@gmail.com

Ulla Hellén
ulla.hellen@gmail.com

-

Kari Häggblom
kari.haggblom@wippies.fi

Raija Kujanpää
raija.kujanpaa@netikka.fi

X

Petri Pihlajaniemi
petri.pihlajaniemi@netikka.fi

Daniel Lahti
daniel.lahti@kokoomus.fi

X

Mari Lampinen-Tuomela
mari.lampinentuomela@netikka.fi

Heimo Hokkanen
heimo.hokkanen@vaasa.fi

-

May-Gret Axell
may-gret.axell@vasa.fi

Kurt Hellstrand
kurt.hellstrand@jakobstad.fi

X

Päivi Isuls
paivi.isuls@krs.fi

Centern i Finland

Tapio Nyysti
tapio.nyysti@laihia.fi

-

Anne Rintamäki
anne.rintamaki@netikka.fi

Gröna förbundet

Tuula Närvä
tuula.narva@netikka.fi

X

Juha Tuomikoski
juha.r.tuomikoski@gmail.com

Vänsterförbundet

Jarmo Ittonen
jarmo.ittonen@multi.fi

X

Aino Akinyemi
aino.akinyemi@hotmail.com

Sannfinländarna

Mauri Ollila
mauri.ollila@netikka.fi

X

Päivi Karppi
p.karppi@gmail.com

Österbottens förbund

Kaj Suomela

X

Österbottens förbund

Varpu Rajaniemi

X

Vasa sjukvårdsdistrikt
(Vsvd)

Marina Kinnunen

X

Vsvd

Pia Wik

X

Vsvd

Heli Masa

-

Samlingspartiet

Kristdemokraterna i
Finland

-

-

-

Övriga närvarande

3

Vsvd

Maria Hammar

X

Vasa stad

Jukka Kentala

X

Österbottens förbund

Caroline Lång

X

Österbottens förbund

Petra Fager

X

Österbottens förbund

Marie Sjölind

X

Österbottens förbund

Harriet Skog-Mandell

X
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Organ:

Politiska styrgruppen
Tid:

2.11.2018 kl. 9.00

Plats:

Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen (Sandögatan 6, Vasa)

ÄRENDEFÖRTECKNING

Paragraf

Ärende

§ 1 Mötet öppnas och de närvarande konstateras
§ 2 Konstituering av styrgruppen
§ 3 Val av protokolljusterare
§ 4 Utkast till reglemente för styrgruppen
§ 5 Lägesöversikt över beredningen av landskaps- och vårdreformen i Österbotten och nationellt samt nästa steg
§ 6 Vasa sjukvårdsdistrikts integreringsplan för social- och hälsovården
§ 7 Behandling av personuppgifter vid Österbottens förbund
§ 8 Följande möten
§ 9 Övriga ärenden
–

Mötespraktikaliteter

§ 10 Mötet avslutas

MÖTESPROTOKOLL
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§ 1 Mötet öppnas och de närvarande konstateras
Den politiska styrgruppen konstituerar sig vid sitt första möte. Vid det första mötet leder den till åren äldsta
närvarande representanten ordet tills styrgruppen har valt ordförande och vice ordförande. Sekreterare
utses separat (§ 2).
Beslut:
Anita Niemi-Iilahti öppnade mötet.
§ 2 Konstituering av styrgruppen
Beslut:
Ledningsgruppen valde Hans Frantz (RKP) till ordförande och till första viceordförande valdes Peter Sjöqvist (SDP) och till andra viceordförande Jarmo Ittonen (V).
Ledningsgruppen valde Pia Wik (Vsvd) till sekreterare och Caroline Lång (Österbottens förbund) till vicesekreterare.

§ 3 Val av protokolljusterare
Styrgruppens protokoll uppgörs av en protokollförare under ledning av ordföranden. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras elektroniskt.
Beslut:
Greger Forsblom och Tuula Närvä valdes till protokolljusterare.

§ 4 Utkast till reglemente för styrgruppen
Beslut:
Styrgruppen beslutar att godkänna reglementet för politiska styrgruppen i Österbotten.
Bilaga 1: Reglemente för politiska styrgruppen i Österbotten

§ 5 Lägesöversikt över beredningen av landskaps- och vårdreformen i Österbotten och nationellt samtnästa steg (bilaga 2)
Kaj Suomela presenterade beredningsorganisationen i Österbotten (bilaga 2). Beredningen är en månad
försenad enligt tidtabellen som ministeriet gett ut. Träder lagarna i kraft i februari eller mars kunde landskapsvalet hållas på hösten 2019.
Aktuellt i beredningen under hösten har varit: landskapsstrategin, servicestrategin och planen för ordnande
av servicen, finansieringen av reformen, granskning av avtal, beredning av landskapets förvaltning och förvaltningsstadga, deltagande och påverksansorgan, jämställdhet och jämlikhet, planering av kommunikation
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och rekryteringar, servicehelheter och servicekedjor samt servicenätverk, Österbottens lanskapskoncerns
organisation, kunskapsbaserad ledning, helhetsarkitektur, simulering och testbudget.
Raija Kujanpää lyfte upp att man måste påbörja arbetet med ett påverkansorgan för minoritetsspråket i
lanskapet.
Kaj Suomela presenterade koncernen och finansieringen av det nya landskapet (bilaga 2).
År 2026 får landskapet pengar via olika indikatorer. Sote står för 95 % av kostnaderna och den övriga verksamheten för 5 %. För tillfället ligger vi 50 miljoner på minus. I kommunerna har man märkt att det finns ett
tryck uppåt gällande sotekostnaderna.
Beslut:
Antecknas till kännedom

§ 6 Vasa sjukvårdsdistrikts integreringsplan för social- och hälsovården
Marina Kinnunen redogjorde för sote-integrationsplanerna. Beredningen av en sote-integrering görs som en
del av landskapsberedningen. Man kommer att besöka alla kommuner och kommunrundan skall vara färdig i
november. Diskussionerna utgår från ett tomt bord. Inga beslut är gjorda och detta är inget centraliseringsprojekt. En viktig aspekt som kommer att diskuteras med alla kommuner är definitionen av närservice. En
annan viktig sak är lokalkännedomen och på vilket sätt vi kan säkerställa att den bibehålls vid en integrering
Vasa sjukvårdsdistrikt gjorde på hösten ett beslut att delta i Jyväskyläs konkurrensutsättning av ett klientoch patientdatasystem, APTJ. Det finns ett stort behov av att ha samma datasystem inom primärvården och
specialistvården. Genom att gå med i Jyväskyläs konkurrensutsättning har vi sparat ett enormt arbete. Vi
skulle inte klara av att göra detta arbete själv. Redan i början av nästa år borde leverantören väljas. Det blir
ett system för hela landskapets behov på sote sidan. Eftersom vi inte vet om det blir en landskapsreform
måste vi göra avtal med alla kommuner. Vi gör en avtalsbotten och sedan tar alla direktörer upp det i egen
kommun. Kostnaderna kommer att budgeteras i sjukvårdsdistriktet. År 2022 och 2023 skall det nya systemet
vara i bruk. För att trygga verksamheten kommer det att finnas parallella system tills det nya tas ibruk.
Beslut:
Antecknas till kännedom

§ 7 Behandling av personuppgifter vid Österbottens förbund
Uppgifterna om den politiska styrgruppens medlemmar och ersättare bildar ett personregister vid Österbottens förbund. Dataskyddsförordningen tillämpas på detta register. Den rättsliga grunden för behandlingen av
personuppgifter anges i artikel 6 i dataskyddsförordningen.
Bilaga 3: Behandling av personuppgifter vid Österbottens förbund
Beslut:
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Den politiska styrgruppen antecknar den i bilagan nämnda informationen om dataskyddet för kännedom.
Dessutom beslutar den politiska styrgruppen att Österbottens förbund skickar ett e-postmeddelande till
styrgruppens medlemmar och ersättare. Medlemmarna och ersättarna anses ha lämnat sitt samtycke till att
Österbottens förbund behandlar de personuppgifter (namn, personsignum, e-postadress, adress- och bankuppgifter) som är nödvändiga för styrgruppens verksamhet när de kvitterar e-postmeddelandet.

§ 8 Följande möten
Följande möte hålls 21.2 kl 14 på Vasa centralsjukhus, Y3, Auditorium Grågås.

§ 9 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 10 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 10.30.
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