Landskapsreformen i Österbotten
Temporära beredningsorganet, beslutsmöte III/2018
PROTOKOLL
Tid: 27.4.2018 kl. 9:00 – 11:50
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1, Sandviksgatan 2 - 4, Vasa
Närvarande – läsnäolijat
Medlemmar – jäsenet
Erkki Penttinen (Alice Backströms vik.)
Riitta Palmberg
Lis-Marie Vikman (Marjo Oravas vik.)
Tanja Eriksson
Olle Gull
Marina Kinnunen
Jan Finne
Kaj Suomela (ordf./pj.)
Varpu Rajaniemi

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
Irina Nori (§§89 och 90)
Mari Lintula (§91)
x
Protokollets riktighet bekräftas av – Pöytäkirjan vakuudeksi
Kaj Suomela, ordförande,
Johanna Kujala, sekreterare, sihteeri
puheenjohtaja
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat
§§ 87 - 99
Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus
Erkki Penttinen
xx.xx.2018 Tero Mäki
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xx.xx.2018

A. BESLUTSÄRENDEN
87 § 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.

88 § Protokolljustering
Beslutsförslag:
Det temporära beredningsorganet väljer Sofia Ulfstedt (suppleant Tero Mäki) och Alice Backström
(suppleant Erkki Penttinen) till protokolljusterare.
Beslut:
Det temporära beredningsorganet valde Tero Mäki och Erkki Penttinen till protokolljusterare.
89 § Beredning av landskapets påverkansorgan
Beslutsförslag:
Det temporära beredningsorganet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda påverkansorgan och
utser gruppens medlemmar.
Beslut:
Det temporära beredningsorganet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda påverkanssorgan och
utsåg följande personer som gruppens medlemmar:
Irina Nori
Riku Niemistö
Pia Vähäkangas
Pia Wiik/Erkki Penttinen
Aino Niskala
Seija Nyqvist
Johanna Luomala
Sari West
Pia Söderholm
Tiina Höylä/Anki Enqvist

Österbottens förbund
förändringsagent
förändringsagent
handikappservice
Vasa ungdomsfullmäktige
Vasa äldreråd
Vasa handikappråd
Vasa sjukvårdsdistrikt
Järjestö 2.0-projekt
Landskapets ungdomsfullmäktige-smågrupp

Arbetsgruppens sammansättning kan vid behov kompletteras.
90 § Resultaten av kommunernas ungdomsfullmäktiges gemensamma arbetsverkstad
Beslutsförslag:
Det temporära beredningsorganet antecknar arbetsverkstadens resultat för kännedom. (Bilaga 2).
Beslut:
Det temporära beredningsorganet antecknade arbetsverkstadens resultat för kännedom.
91 § Aktuellt om IKT-beredningen
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom. Dessutom beslutar
beredningsorganet att man i beredningen av IKT-ärenden tar i bruk en projektmodell (Waterfall-modell,
först en s.k. Gate-modell).

Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och beslöt att i beredningen av IKT-ärenden ta
i bruk en projektmodell (Waterfall-modell, först en s.k. Gate-modell. (Bilaga 3).
92 § Beredning av landskaps-och vårdreformen
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom.
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom. (Bilagor 4 och 5).

93 § Presentation av anordnare-producent -modellen inom social- och vårdtjänster
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom.
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom. (Bilaga 5).

94 § Aktiverande beredning av förvaltningsstadgan
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att godkänna ett förslag som gäller förvaltningsstadgans beredningsprocess
och huvudansvarig beredare och övriga personer som deltar i beredningen. Dessutom beslutar
beredningsorganet att landskapsstyrelsen informeras om beredningen av förvaltningsstadgan och om dess
aktiverande beredning.
Beslut:
Beredningsorganet godkände ett förslag som gäller förvaltningsstadgans beredningsprocess och
huvudansvarig beredare och övriga personer som deltar i beredningen, med den preciseringen att det
första utkastet ska vara färdigt senast 30.9.2018, eftersom den nya landskapsstyrelsen godkänner
förvaltningsstadgan på sitt konstituerande möte i början av år 2019. Dessutom beslöt beredningsorganet
att landskapsstyrelsen informeras om beredningen av förvaltningsstadgan och om dess aktiverande
beredning. (Bilaga 6).

95 § Beredning av förrättning av det första landskapsvalet
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar godkänna ett förslag, enligt vilket en medlem i det temporära
beredningsorganet, Anne Ekstrand, juristen vid staden Jakobstad, ansvarar för beredning av förrättningen
av Österbottens första landskapsval. Beredningsorganet beslutar också att landskapsstyrelsen informeras
om förrättningen av landskapsval. Dessutom antecknar beredningsorganet informationen om
kommunikation vid valet för kännedom.

Beslut:
Beredningsorganet godkände ett förslag, enligt vilket en medlem i det temporära beredningsorganet, Anne
Ekstrand, juristen vid staden Jakobstad, ansvarar för beredning av förrättningen av Österbottens första
landskapsval. Beredningsorganet beslutade också att landskapsstyrelsen informeras om förrättningen av
landskapsval. Dessutom antecknade beredningsorganet informationen om kommunikation vid valet för
kännedom. (Bilaga 7).

96 § Det nya Österbottens servicelöfte om en god arbetsplats för personalen
Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen om det nya landskapet Österbottens servicelöfte som
arbetsgivare för kännedom och beslutar att godkänna det som grund för fortsatt planering.
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen om det nya landskapet Österbottens servicelöfte som
arbetsgivare för kännedom och beslutade att godkänna det som grund för fortsatt planering.

97 § Beredare som anställts för förberedelsefasen och följande rekryteringar i Österbotten
Beslutsförslag:
Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom och fattar beslut om vilka beredare som skall
rekryteras som följande.
Beslut:
Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom. Beslut om beredare som rekryteras som
följande fattas först efter 1.7., då lagstiftningen har trätt i kraft. Före det gör man noggranna kalkyler på
den ekonomiska situationen i beredningen.

98 § Genomförande av de språkliga rättigheterna i det nya landskapet Österbotten
Beslutsförslag:
Beredningsorganet beslutar att som en del av beredningen av Österbottens landskaps- och vårdreform
genomförs en bedömning av konsekvenserna för de språkliga rättigheterna.
Beslut:
Beredningsorganet beslöt att som en del av beredningen av Österbottens landskaps- och vårdreform
genomförs en bedömning av konsekvenserna för de språkliga rättigheterna.

99 § Tema för följande temamöte
Beslutsförslag
Beredningsorganet fattar beslut om temat för temadiskussionen 9.5.2018.
Beslut:
Beredningsorganet beslöt att temat för temadiskussionen 9.5.2018 är tillväxttjänster samt presentation av
pilotprojekt som gäller tillväxttjänster.

B. ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Landskaps- och vårdreformen i Österbotten deltog i Österbottens stormässa 7-8.4. med den
gemensamma mässavdelningen Ditt Österbotten och tack vare erfarenheterna torde det vara
sannolikt att vi deltar i mässan även nästa år.
2. För att förbereda och genomföra reformen har man utarbetat en handbok om
organiseringsuppgiften, (järjestämisen käsikirja), som publicerades 10.4.2018. Handboken är ett
praktiskt verktyg för att organisera landskapets anordnaruppgifter och förvaltning. Handboken
klarlägger de funktioner och uppgifter som hör till organiseringen. Den erbjuder stöd för
beredning och genomförande av uppgifter som hör till organiseringsansvaret. För varje uppgift
har också beskrivits goda erfarenheter, anvisningar och paragrafer i lagstiftningen.
3. Uppgiften som reformsamordnare söktes av 10 personer, av vilka 9 var kompetenta. Till
reformsamordnare har valts Maria Hammar från Vasa sjukvårdsdistrikt.
4. Den uppdaterade sammansättningen av medlemmarna i arbetsgrupper som koncentrerar sig
på förvaltningsärenden samt presidierna för beredningen av landskaps- och vårdreformen finns
på reformens webbsidor.
5. Möten och andra tillställningar
Beredningsorganets följande möten
– beslutsmöten (Under 2018 hålls möten i Vasa sjukvårdsdistrikts utrymmen (T1) om inget annat nämns.)
– fre 25.5. kl. 9–12
– fre 15.6. kl. 9–12
– temamöten
– 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)
– Infokväll om landskaps- och vårdreformen för beredare och politiker 19.6. 2018 kl. 17 – 19
(VCS/auditorium Grågås)

6. Räddningsdirektör Tero Mäki har utsetts som räddningsverkets representant till Maakuntien Tilakeskus
Oy:s kunddelegation.

