Landskapsreformen i Österbotten
Temporära beredningsorganet, beslutsmöte II/2018
PROTOKOLL
Tid: 22.3.2018 klo 9:00 – 11:59
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1, Sandviksgatan 2 - 4, Vasa
Närvarande – läsnäolijat
Medlemmar – jäsenet
Erkki Penttinen (ers. för Alice Backström)
Riitta Palmberg
Marjo Orava
Lis-Marie Vikman (ers. för Tanja Eriksson)
Olle Gull
Marina Kinnunen
Jan Finne
Kaj Suomela (ordf./pj.)
Varpu Rajaniemi

x
x
x
x
x
x
x
x

Päivi Berg
Anne Ekstrand
Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)
Jouni Nummi
Sofia Ulfstedt
Anders Östergård
Minna Uusimäki (2. viceordf./2. vpj.)
Juha Nummela
Tero Mäki

Övriga närvarande - Muut läsnäolijat
Petra Fager (vice sekr./varasiht.)
x
Pia Vähäkangas
Johanna Kujala (sekr./siht.)
x
Riku Niemistö
Heli Masa
x
Irina Nori (§ 76)
Mari Lintula (§75)
x
Protokollets riktighet bekräftas av – Pöytäkirjan vakuudeksi
Kaj Suomela, puheenjohtaja/ordförande
Johanna Kujala, sihteeri/sekreterare
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat
§§ 73 - 86
Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus
Juha Nummela
23.4.2018
Varpu Rajaniemi

A. BESLUTSÄRENDEN
73 § Mötets laglighet och beslutförhet
Beslutsförslag:
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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74 § Protokolljustering
Beslutsförslag:
Beredningsorganet väljer Sofia Ulfstedt (ersättare Tero Mäki) och Juha Nummela (ersättare Varpu
Rajaniemi) till protokolljusterare.
Beslut:
Beredningsorganet valde Juha Nummela och Varpu Rajaniemi till protokolljusterare.

75 § Översikt över det nya landskapets IKT-beredning
Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom (bilaga 1).
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.
76 § Beredning av visionen och strategin för det nya landskapet Österbotten
Beslutsförslag:
Beredningsorganet diskuterar visionen för det nya landskapet och ger sina kommenterar för den fortsatta
beredningen av landskapsstrategin (bilaga 2).
Beslut:
Beredningsorganet förde en kort diskussion om visionen och beredningen av strategin och försäkrade sig
bl.a. om att megatrenderna har beaktats i beredningen. I diskussionen framhävdes att också barns och
ungdomars behov bör beaktas. En mening med vilka mål som gäller barn och unga skrivs in i enlighet med
Erkki Penttinens förslag. Eftersom kollektivtrafiken inte fungerar väl för alla kundgrupper (t.ex. på
landsbygden finns ingen kollektivtrafik) borde det ses som en svaghet.
Det konstaterades också att 10.4 ordnas ett gemensamt möte för områdets kommuners
ungdomsfullmäktige. Det är det första steget mot landskapets ungdomsfullmäktige.

77 § Läget inom beredningen av landskaps- och vårdreformen
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom (bilaga 3).
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.

78 § Sammansättningen av de arbetsgrupper som tillsatts att bereda landskaps- och vårdreformen
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att fastställa arbetsgruppernas sammansättning så att den motsvarar
Österbottens landskapsberednings nya organisation (bilaga 4 och 5).

Beslut:
Beredningsorganet fastställde arbetsgruppernas sammansättning så att den motsvarar Österbottens
landskapsberednings nya organisation. Enligt staden Jakobstads uppgift utses Rune Hagström till presidiet
för arbetsgruppen för lokaler och fastigheter och Tommy Nordlund till medlem. Det beslöts också att
arbetsgruppernas sammansättning kompletteras till den del det finns luckor.

79 § Arbetsgruppernas uppdrag
Beslutsförslag:
För beredningen av administrativa ärenden i samband med landskapsreformen i Österbotten har det
utsetts presidier. Det temporära beredningsorganet beslutar att ge vartdera presidium i uppdrag att
upprätta och genomföra en projektplan enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

beredningens nuläge
en projektplan för det fortsatta arbetet
- Uppgifterna samlas in i en Excel-tabell som överenskoms särskilt
ärenden som kräver ytterligare instruktioner
ärenden som kräver samarbete med de övriga arbetsgrupperna och beredningsgrupperna
Varje presidium utarbetar en kommunikationsplan som ingår i projektplanen för hela
beredningen. Planen är ett stöd för arbetsgruppen när den ska informera de centrala
målgrupperna om beredningen. Petra Fager skickar ordförandena en mall för
kommunikationsplanen och bistår vid behov i planeringen av kommunikationen.
förslag till eventuell omorganisering av arbetsgruppens sammansättning
andra eventuella frågor som överenskoms separat

Arbetsgrupperna följer de nationella anvisningar som finns på webbplatsen alueuudistus.fi och andra
anvisningar som utfärdas separat.
Beslut:
Beredningsorganet beslöt att ge vartdera presidium i uppdrag att upprätta och genomföra en projektplan
enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

beredningens nuläge
en projektplan för det fortsatta arbetet
- Uppgifterna samlas in i en Excel-tabell som överenskoms särskilt
ärenden som kräver ytterligare instruktioner
ärenden som kräver samarbete med de övriga arbetsgrupperna och beredningsgrupperna
Varje presidium utarbetar en kommunikationsplan som ingår i projektplanen för hela
beredningen. Planen är ett stöd för arbetsgruppen när den ska informera de centrala
målgrupperna om beredningen. Petra Fager skickar ordförandena en mall för
kommunikationsplanen och bistår vid behov i planeringen av kommunikationen.
förslag till eventuell omorganisering av arbetsgruppens sammansättning
andra eventuella frågor som överenskoms separat

Arbetsgrupperna följer de nationella anvisningar som finns på webbplatsen alueuudistus.fi och andra
anvisningar som utfärdas separat.
80 § Finansieringssituationen inom den utdragna beredningen av det nya landskapet Österbotten

Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.

81 § Beredare som anställts för förberedelsefasen och följande rekryteringar
Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom och fattar beslut om vilka uppgifter som besätts
som följande.
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och beslöt att som följande rekryteras en
översättare, en webbtjänstexpert, en beredare för vårdaffärsverket, en beredare för hälso- och
vårdcentralen och en förvaltningsdirektör. Det anställs också en konsult till stöd för helhetsgreppet om
beredningen.

82 § Anställande av en koordinator för vårdreformen
Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.

83 § Den allmänna finansieringen för det nya landskapet Österbotten
Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Beredningsorganet beslöt att skjuta upp behandlingen av ärendet till en senare tidpunkt.
84 § Deltagande i pilotprojekt som gäller valfrihet
Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom (bilaga 6 och 7).
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.

85 § Mall till förvaltningsstadga för det nya landskapet
Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom (bilaga 8). Beredningsorganet beslutar att dess
medlemmar och sakkunniga skickar eventuella kommentarer senast 2.4 till Caroline Lång
(caroline.lang@obotnia.fi)
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och beslöt att dess medlemmar och
sakkunniga skickar eventuella kommentarer senast 2.4 till Caroline Lång (caroline.lang@obotnia.fi)

86 § Anvisning om representation, erbjudande och mottagande av gästfrihet samt utredning av fakturor
som har samband med det
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att befullmäktiga landskapsdirektören att inleda beredningen av anvisningen.
Beredningsorganet beslutar också att det är landskapsdirektören som godkänner anvisningen.
Beslut:
Beredningsorganet beslöt att befullmäktiga landskapsdirektören att inleda beredningen av anvisningen.
Beredningsorganet beslöt också att det är landskapsdirektören som godkänner anvisningen.

B. ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. De organisationer som berörs av landskaps- och vårdreformen i Österbotten deltar i Österbottens
stormässa 7–8.4 med den gemensamma mässavdelningen Ditt Österbotten. På mässan presenteras hur
organisationernas verksamhet ser ut ur det nya landskapets perspektiv samt hur landskapsreformen
framskrider. På det temporära beredningsorganets möte presenterar Petra Fager vad som händer på
mässavdelningen. Det temporära beredningsorganets medlemmar och sakkunniga är med på mässan i
egenskap av sakkunniga och träffar mässbesökarna. På huvudscenen pågår program som gäller
landskapsreformen lördagen kl. 12.00 och söndagen kl. 14.00.
2. De viktigaste tidsfristerna för landskaps- och vårdreformen i ett paket
3. Möten och andra tillställningar
Beredningsorganets följande möten
beslutsmöten (Under 2018 hålls mötena i Vasa sjukvårdsdistrikts mötesrum (T1) om inget annat nämns.)
– fre 27.4 kl. 9–12
– fre 25.5 kl. 9–12
– fre 15.6 kl. 9–12
temamöten
– 6.4. Temamöte kl. 9–12/Brändö
– 9.5. Temamöte kl. 10–12/Brändö
– 8.6. Temamöte kl. 10–12/Brändö
Regionala möten och övriga tillställningar

– Politiska referensgruppen i Österbotten, tredje mötet 24.4.2018 kl. 9–11 (Österbottens förbund)
– Politiska referensgruppen i Österbotten, fjärde mötet 19.6.2018 kl. 9–11 (Österbottens förbund)
– Päivi Nergs besök i Österbotten, Vasa 25.4.2018
Nationella evenemang
– Akademin för förändringsledare, utbildningsprogram för våren 2018:
Ekonomistyrning och de kommande landskapen 14–15.5.2018

