SAMARBETSGRUPPEN
Tid

26.9.2018 kl. 13.35 - 14.45

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

-

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

x

Marina Kinnunen

x

Beredare av
personalärenden

Päivi Berg, sekreterare

x

Stefan Söderqvist, vice sekreterare
gick kl. 13.15.

x

Ann-Charlott Gröndahl

x

Petra Fager

x

Tillkallade sakkunniga

Ersättare

-

PROTOKOLL
1. Öppnande av mötet
− Kaj Suomela öppnade mötet kl. 13.35.
2. De närvarande konstateras
− De närvarande konstaterades.
3. Aktuellt om landskaps- och vårdreformen
− Kaj Suomela berättade att situationen för framskridandet av den nationella lagstiftningen är oklar.
Beredningarna fortsätter med antagandet att en del av lagpaketen blir färdiga under loppet av
detta år.
Varpu Rajaniemi presenterade den aktuella situationen i beredningen av landskapet
Österbotten, BILAGA
− Lagstiftningen inväntas.
− Den nya tidtabellen som följer den i nuläget ikraftvarande tidtabellen över fortsättningen
presenterades, ordnande av verksamheten i de nya landskapen skulle inledas 2021, vårdreformens
författningar om valfrihet skulle träda i kraft 2023 (ifall landskapet inte beslutar annat).
− Det offentliga temporära organet i funktion senast 1/2019.
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− Ladskapsval 5/2019, fullmäktige konstituerar sig 8/2019.
− Reformens finansiering:
 Situationen ganska bra i Österbotten. Fr.o.m. 1.7.2018 100 % finansiering av staten,
avvikande från det tidigare, dvs. självfinansieringsandelen har försvunnit.
− Rekryteringar: tidtabellsfördröjningen återspeglar sig i de tidigare planerade rekryteringarna så att
de inte förverkligas i den skala som tidigare ämnats. I denna stund förverkligas följande
rekryteringar:
 VSVD anställer 3 projektchefer på viss tid, ansökan avslutades 25.9.2018.
 translator finska-svenska-finska till Österbottens förbund (rekrytering under oktober 2018)
 2 personer inom kommunikation: webbsideplanerare och planerare för intern
kommunikation (rekrytering efter att förverkligandet av reformen är säkerställd)
 regional ICT-chef
− Beredningen av landskapsstrategin, servicestrategin och organisationsplan fortsätter; exempelvis
gränssnitt, välbefinnande och hälsa, bedömning av servicebehov, invånarnas delaktighet.
− Organisationen för Österbottens landskapskoncern.
− Förvaltningsstadga.
− Informationsledarskap.
− Simulering och testbudget.
− Ändringar i beredningsorganisationen för reformen.
− Den nya adressen för reformens webbsidor sinunpohjanmaasi.fi och dittosterbotten.fi
− Den politiska referensgruppen i Österbotten har ändrats till Österbottens politiska styrgrupp, om
detta finns beslut från Österbottens landskapsstyrelse 24.9.2018. Sammansättningen fastställs
utifrån resultaten i föregående kommunalval, sammanlagt 26 ledamöter + pe rsonliga ersättare till
dessa.
 styr och övervakar förberedelserna.
 försäkra sammanpassningen av landskaps- och vårdberedningen.
− Utsatta tider som berör överföring av personal och personalens ställning, tidpunkter

− Temagruppernas beredningar i samband med landskapsreformen har fortsatt:
 service och servicekedjor dryftas enligt behoven hos invånarna i landskapet
 landskapets uppgiftsområden 26 obligatoriska uppgiftsområden och 5 frivilliga
uppgiftsområden
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därtill går det att med kommunerna komma överens om tilläggstjänster i landskapet
temagrupperna listar och namnger de processer som anses viktigast som en del av
klienternas servicestigar, tidtabell t.o.m. 31.10.2018, i bakgrunden en nationell vägkarta

− Personalen bär oro och är osäker om framtiden, har även setts i personalrotationen. Dryftas bl.a.
var arbetet placeras, ändringar i lönesättningen osv, men i denna stund finns dock inga beslut,
linjedragningar eller uppgifter som går på individnivå.
Marina Kinnunen, aktuellt om vårdberedningen i Österbotten, BILAGA
− Lagar behövs för att beredningen skall bli klarare: i denna stund osäkerhetsfaktorer, men
beredningen fortsätter, beredningen förs nära konkretion:
 servicenätverk
 spetsprojekt
 projektchefer i rekrytering
 Beredningen kopplas även samman med bildande av frivilliga välbefinnandeområden
(frivillig integration) där grunderna bl.a. är:
 jämlik service
 hälsoskillnaderna minskas
 kostnaderna under kontroll
 effektivering av basservice
 tillämpande av digitala tjänster mer omfattande användning av dessa
 ur befolkningens och fackmännens synvinkel finns fördelar med integration
 3.10 diskussions- och situationsöversikt över situationen inom landskapsberedningen och
preliminär diskussion om bildande av eventuell modell för social - och hälsovården i
Österbotten
 ledande tjänsteinnehavare och centrala beslutsfattare
 finns inga beslut
 gemensamt diskussionsforum för kommunerna 11/2018
 nu diskussion, besluten i kommunerna 1/2019
 det är inte fråga om centralisering
 Försök med personlig budget fortsätter i Österbotten, beslut har nyligen erhållits om
fortsättningen.
 ICT: landskapen har fått finansiering, VM2 finansieringens slutrapport bör returneras innan
utgången av oktober, Österbottens landskap har framskridit väl i fråga om ITberedningarna under 2018.
 Anslutning till Mellersta Finlands konkurrensutsättning om klient- och patientdatasystem
har skett.
 I kännedom finns dock att de nuvarande programmen kommer att fortsätta vara i bruk
ännu under flera år.
 På statlig nivå fortsätter beredningen och bl.a. ärenden som berör tillväxtservice är på
kommande till landskapen och kommunerna, en begäran om utlåtande i fråga om Vimana
är på väg till kommunerna osv.
4. Övriga ärenden
− Följande möte fredagen 14.12.2018 kl. 13 – 14.30, Hermelin (kalenderkallelse skickas)
− Länk till föregående personalinfo: https://www.youtube.com/watch?v=LBVn22g0V98
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5. Avslutande av mötet
- Kaj Suomela avslutade mötet kl. 14.30.
BILAGOR:
Varpu Rajaniemi:

Aktuellt, Ajankohtaista

Marina Kinnunen:

Pohjanmaan hyvinvointialue mallin valmistelu - Beredning av modell för
Österbottens välfärdsområde
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