SAMARBETSGRUPPEN
PROTOKOLL
Tid

11.6.2018 kl. 9.05 - 10.30

Plats

Österbottens förbund, mötesrum Hermelin (Sandviksgatan 6, Vasa)

Närvarande
Personalrepresentation

Ordinarie ledamot

JUKO

Tuija Kivioja

x

Heli Ylihärsilä

-

Julkisen alan unioni ry

Maria Holmstedt-Lehtinen

x

Seija Paakkinen

-

KoHo

Kim Yli-Pelkola

x

Anne Humalamäki

-

AKAVA

Eeva Kopposela

x

Kimmo Riusala

-

STTK

Anne Ojanperä

x

Vesa-Pekka Simula

-

Landskapsberedare

Kaj Suomela, ordförande

x

Varpu Rajaniemi, vice ordförande

x

Vårdberedare

Jukka Kentala, gick kl. 9.25

x

Marina Kinnunen

-

Beredare av
personalärenden

Päivi Berg, sekreterare

x

Stefan Söderqvist, vice sekreterare

x

Ann-Charlott Gröndahl

x

Petra Fager

x

Inkallade sakkunniga

Ersättare

1. Öppnande av mötet
- Ordförande Kaj Suomela öppnade mötet kl. 9.05.
2. De närvarande konstateras
- De närvarande konstaterades enligt ovanstående lista.
3. Aktuellt om landskaps- och vårdreformen
Kaj Suomela redogjorde för nuläget i fråga om landskapsreformen:
- Det kommer att komma ändringar i laginnehållet, bl.a. med anledning av grundlagsutskottets
utlåtande. Specifikation behövs bl.a. i fråga om finansiering och huruvida finansieringen är tillräcklig,
säkrande av service på två språk, ICT-frågor, eventuell notifiering av EU osv. Ärendet har omfattande
varit i offentligheten under de senaste dagarna.
- Innehållet i förändringarna, behandlingstidtabellerna och ikraftträdandet av lagarna är i denna stund
öppna frågor. Detta ökar på ovissheten och fördröjer beredningsskedet före de nya landskapen och
egentliga temporära administrationerna inrättas, landskapsvalen kan ordnas och reformen träder i
kraft.
- Tjänstemannaberedningen av lagpaketen samt behandlingen i utskotten och senare i regeringens
plenarsammanträde fortsätter, likaså fortsätter beredningsarbete i landskapen. Österbottens förbund
ansvarar för beredningen, eftersom ett nytt landskap inte kan inrättas och den temporära
administrationen inte har offentlig status.
- Statsersättningarna betalas åt de nuvarande landskapens ansvarsinstanser. Problemet uppstår i att
statsandelen täcker 90 % av kostnaderna och utmaningen är att Österbottens förbund själv ska täcka
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-

-

den saknade 10 % andelen. Detta förutsätter att alla organisationer som berörs av landskapsreformen
bör delta i kostnadstäckningen.
Beredningspenning om 2M€ har ansökts fr.o.m. 1.6.2018 för återstoden av året; besluten torde fås
snabbt.
Om ICT-finansiering finns ett beslut, där 2,3 M€ beviljats för beredning i Österbotten.
Den fördröjda tidtabellen återspeglar sig även i rekryteringen av ansvarsberedare: beredningspenning
finns tills slutet av 2018, men för år 2019 finns inga beslut.
Från personalens representanter lyftes frågan fram om hur man framskrider ifall reformen inte
förverkligas. På vårdsidan är planen att integrera servicen i en samkommunsmodell. På landskapssidan
finns inga andra ändringslinjer uppdragna för statens service.
Det konstaterades att övergångsplaner som går på individnivå eller beslut om servicestrukturer och
-enheter inte finns i någon form. Information som går på individnivå kan inte samlas och
personalöverföringar kan inte förhandlas före lagen om införande av lagen träder i kraft. Hittills har
personal överföringar och arbetsgivarbyten enbart utförts inom stödserviceföretagen.

Jukka Kentala:
- Jukka redogjorde för den aktuella situationen och gick mer specifikt igenom innehållet i
grundlagsutskottets utlåtande.
- Inom vårdberedningarna i Österbotten har man berett sig på olika alternativ, antingen 1. går reformen
igenom enligt planerna, 2. flyttas reformen framåt eller 3. förverkligas reformen inte alls. I denna stund
sker beredningen enligt alternativ 1.
- Situationen för landskapets helhetsfinansiering har uppdaterats enligt nya kalkyler t.o.m. 4/2018. Enligt
den senaste kalkylen skulle Österbottens allmänna täckningsfinansiering sjunka från nuvarande nivå till
54 €/invånare. Följande prognoser om kommunernas finansiering ges under hösten.
- Uppgörandet av budgeten för de nya landskapen håller på att komma igång. Arbetet är utmanande
med de uppgifter som finns i nuläget.
- Hyreskostnaderna oroar, eftersom hyrorna ser ut att stiga med över 10 % i kalkylerna för Österbotten,
till nivån 65,3 M€. Detta är en stor ökning jämfört med den hyresnivå som betalas nu och
kostnadsökningarna är borta från s.k. övrig verksamhet.
- I fråga om de 20 viktigaste servicehelheterna är det meningen att genom intern sökning rekrytera
ansvarsberedare. Tidtabellen för att förverkliga rekryteringen är en utmaning p.g.a. situationen i fråga
om lagstiftningen och finansieringen.
Varpu Rajaniemi: bilaga ”Förvaltningsstadga och landskapets service”
Inkluderande beredning av förvaltningsstadga
- Förvaltningsstadgan skapar en grund för landskapets ledarskap.
- I Österbotten har man verkligen önskat inkludera även förtroendemännen i beredningen av
förvaltningsstadgan.
 Den politiska referensgruppen (senare politiska styrgruppen), temporärt
beredningsorgan, forum för kommun- och stadsdirektörer, ansvarsberedare
 Landskapsstyrelse
 Annat: samarbetsgrupp (senare samarbetsorgan), andra representanter för personalen,
ordförande för tema- och arbetsgrupper osv.
- Beredningen inleds efter att lagstiftningen som berör landskaps- och vårdreformen trätt i kraft.
- Beslut från det temporära beredningsorganet 27.4.2018 i fråga om beredningen av
förvaltningsstadgan:
 Jurist Anne Ekstrand leder beredningen
 Den tillsatta arbetsgruppen för beredningsarbetet:
 förvaltningsgruppens presidium Olle Gull, Stefan Söderqvist, Riitta Palmberg
 ekonomigruppens presidium Lena Nystrand, Jan Finne och Stefan Söderqvist
 Minna Uusimäki och Victor Svarvars
2




andra eventuella medlemmar, möjlighet till att höra sakkunniga
Olle Gull (VSVD) skriver förvaltningsstadgan

Landskapets service och anordnande, (diaserie Minna Uusimäki 8.6.2018)
- Landskapet har 26 obligatoriska och 5 frivilliga uppgiftsområden, därtill kan det förekomma
landskapliga tilläggstjänster som överenskoms med kommunerna.
- Servicehelheterna har dryftats i temagrupper (ses mer specifikt i bilagan)
 Temagrupp för näringsliv-, arbetskraft och regionutveckling (tillväxtservice)
 Temagrupp för landsbygd och miljöhälsovård
 Temagrupp för markanvändning, naturtillgångar och trafik
 Temagrupp för säkerhet och beredskap
- I servicehelheterna har man använt sig av vägkartan på alueuudistus.fi som modell för grunden
- I servicehelheterna fastställs:
 verksamhetens resultat och verkningarna för klienterna
 service, utföranden och projekt
 gemensam service
 klienter
 de viktigaste servicekedjorna
 samarbete och gränssnitt
 personal och anslag
 bedömning av servicebehov
- I beredningen och verksamheten bör ordnande och produktion separeras.
- Anordnande är utveckling, samarbete, datahantering samt ledarskap genom datat. Det inkluderar
 Planering och uppföljning:
1. Bedömning av servicebehov
2. Planering av servicenätverk
3. Behärskande av servicehelheten i flerproducentsmodellen
4. Försäkrande av serviceintegration
5. Ekonomisk styrning och finansieringsuppskattning
6. Försäkrande av invånarnas delaktighet
 Handledning och tillsyn:
1. Styrning av serviceproduktion
2. Tillsyn och egenkontroll
 Upphandling och administration av service
1. Strategisk upphandling av service
2. Behärskande av valfrihet
3. Kartläggning av marknaden och växelverkan
4. Avtalsstyrning och uppföljning
- Produktion: landskapet kan producera den service som hör till ordnandeansvaret 1. själv, 2. i
samarbete med andra landskap eller 3. skaffa den själv från andra serviceproducenter baserat på
avtalet.
- Serviceproducenten ansvarar för att klienterna får den i lagen stadgade servicen på det sätt anordnaren
fastställt. Serviceproducenten kan i tillägg till den egna personalen även använda underleverantörer
vid serviceproduktionen.
- Planen för anordnande styr alla serviceproducenter.
- Separering av anordnande och prodution:
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4. Arbetsgruppernas situationsöversikt (administrativa arbetsgrupper),
bilaga: Arbetsgruppernas rapporter, samarbetsgruppen
-

-

-

-

-

Päivi Berg presenterade situationsöversikten som sammanställts över de administrativa
arbetsgrupperna. En situationsöversikt har fåtts från ekonomi-, personal- och
upphandlingsarbetsgrupperna.
I ekonomigruppen fokuseras beredningen i denna stund i synnerhet på HR- och ekonomiska system,
bokföring, beredning av lönebetalning och budgetberedning. På hösten uppgörs en testbudget för år
2020 under ledning av finansministeriet.
I fråga om personalgruppen konstaterades att den planerade förhandsutredningen inte förverkligas
inom den tidigare givna tidtabellen under sommaren och början av hösten då tidtabellen fördröjts. De
planerade utsatta tiderna förflyttas framåt. I denna stund fortsätter planeringen genom olika
informationsförfrågningar och förhandsutredningar.
I upphandlingsgruppens beredningssituation beskrevs tidtabellerna för projektplanen,
informationsuppsamlingen och benchmarkingen och därtill även definiering av organiseringsalternativ,
utvärdering samt valet av den verksamhetsmodell som ska väljas i slutet av året.
Om personalärenden hade även ett mer omfattande föredrag uppgjorts (se bilagan), vilken i tillägg till
det som nämnts ovan inkluderar bl.a.
 Arbetsgivarens servicelöfte som bekräftats av det temporära beredningsorganet 27.4.2018: "Nya
Österbotten är ett bra ställe att arbeta”.
 Innehåll i databegäran 4: uppgifter om lokala avtal, semesterregler, behovsprövade semestrar,
tjänsteledigheter och arbetstidspraxis samlas in.
 Beredning och förverkligande av personalöverföringar i och med landskapsreformen (1.6.2018).

5. Övriga ärenden
- Det beslutades att nästa möte hålls 26.9.2018 antingen kl. 9.30 eller 13.00. En noggrannare tid och
plats bekräftas senare.
6. Avslutande av mötet
- Ordförande avslutade mötet kl. 10.30.
BILAGOR:
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Varpu Rajaniemi/Minna Uusimäki: Hallintosääntö ja maakunnan palvelut
Päivi Berg: 20180611 Arbetsgruppernas rapport -työryhmien raportit, yhteistyöryhmä
Päivi Berg: 20180611 Yhteistyöryhmä henkilöstöasiaa – samarbetsgrupp personalärenden

5

