PROTOKOLL

Organ:

Den politiska styrgruppen i Österbotten

Tid:

21.2.2019 kl. 14-16, kaffe från kl. 13.30

Plats:

Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden (jouren finns i första våningen), tredje våningen, Auditorium Grågås

Närvarande:

Enligt separat lista

Ordförande:

Hans Frantz

Sekreterare:

Pia Wik

Paragrafer:

§ 1–11

Protokolljusterare:

Carina Storhannus

Liane Byggmästar
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Politiska styrgruppen
Parti

Representant

Närvarande

Ersättare

Svenska folkpartiet i
Finland

Liane Byggmästar
liane.b@anvianet.fi

X

Bengt-Johan Skullbacka
bj.skullbacka@agrolink.fi

Marlene Sämskar
malene.samskar@gmail.com

X

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

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

X

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

Ad kl 15

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

X

Olav Sjögård
olav.sjogard@gmail.com

Carl-Gustav Mangs
cgmangs@anvianet.fi

X

Sonja Lapveteläinen
sonjalapvetelinen@gmail.com

Åsa Blomstedt
asa.blomstedt@gmail.com

Närvarande

Carina Storhannus
carina.storhannus@gmail.com

X
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Martin Norrgård
martin.norrgard@gmail.com

Brita Brännbacka-Brunell
britabrannbackabrunell@gmail.com

Parti

Representant

Ersättare

Finlands Socialdemokratiska Parti

Kim Berg
kim.berg@vshp.fi

X

Peter Sjöqvist
peter.sjoqvist@pp.inet.fi

Samlingspartiet

Kristdemokraterna i
Finland

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

X

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

X

Kurt Hellstrand
kurt.hellstrand@jakobstad.fi

Päivi Isuls
paivi.isuls@krs.fi

x

Centern i Finland

Tapio Nyysti
tapio.nyysti@laihia.fi

Anne Rintamäki
anne.rintamaki@netikka.fi

Gröna förbundet

Tuula Närvä
tuula.narva@netikka.fi

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

x

Övriga närvarande
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Vasa sjukvårdsdistrikt
(Vsvd)

Marina Kinnunen

X

Vsvd

Pia Wik

X

Vsvd

Heli Masa

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

Österbottens förbund

Irina Nori (§ 4)

X

Vsvd

Lena Nystrand (§ 5)

x
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Organ:

Politiska styrgruppen
Tid:

21.2.2019 kl. 14-16, kaffe från kl. 13.30

Plats:

Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden (jouren finns i första våningen), tredje våningen, Auditorium Grågås

ÄRENDEFÖRTECKNING

Paragraf

Ärende

§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare
§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll
§ 3 Aktuellt gällande landskaps- och sote-beredningen
§ 4 Beredningen av Österbottens landskapsstrategi, servicestrategi och anordnandeplan
§ 5 Finansieringen av Österbottens landskap
- finansieringen av den förberedande beredningen
- simulering och testbudget
§ 6 Tillväxttjänsterna och övriga servicehelheter i nya landskapet
§ 7 Tillsättande av temporära beredningsorganet
§ 8 Beredning av ett beredningsorgan för nämnden för minoritetsspråket
§ 9 Övriga ärenden
§ 10 Följande möten
§ 11 Mötet avslutas
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§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare
Ordförande öppnade mötet och konstaterade närvarande. Till protokolljusterare valdes Carina Storhannus och Liane Byggmästar.
§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats och godkänts elektroniskt.
§ 3 Aktuellt gällande landskaps- och sote-beredningen
Föredragande konstaterade att mycket har gjorts i landskaps- och soteberedningen och att beredningen framskrider enligt planer. Risk för att tiden tar slut för sote-reformen.
Marina Kinnunen presenterade APTJ som är ett gemensamt klient- eller patientdatasystem. Vi behöver ett gemensamt system oberoende av hur det går med landskaps- och sotereformen. Det
kommer att ta många år före vi har ett fungerande gemensamt system eftersom det inte bara är
datasystemet som måste planeras, utan man måste också harmonisera sätt att arbeta och processer inom sote-sektorn. Klientens vårdstig blir tydligare och vården blir effektivare med ett gemensamt system. Man kan inte skaffa ett nytt system utan att konkurrensutsätta det. 3 leverantörer är
kvar i tävlingen och vem det blir vet vi på hösten. Den del av datasystemet som klienten kommer att
se blir tvåspråkigt. Den delen som arbetstagarna använder kan bli på ett språk. Vi måste kanske
betala mera än övriga ifall vi håller fast språkkraven. Själva datasystemet kommer att kosta 28-35
miljoner. Det pris som man talat om i media har även innehållit livslängdskostnader.
Den 7.3.2019 hålls ett möte som behandlar ett frivilligt välfärdsområde i det fall att sote-reformen
inte blir av. En styrgrupp tillsätts för beredningen av ett frivilligt välfärdsområde. Man skall göra strategiska linjedragningar och grundavtal samt ekonomiska linjedragningar. Målet är att dokumenten
skulle vara färdiga 2.5. Kommunerna har tid att behandla dokumenten i maj och juni. Efter godkännande behövs 1,5 år för att få det att fungera. Alla andra välfärdsområden har gjort så att man först
tagit beslut och sedan har man börjat arbeta med detaljer. Men detta gås igenom närmare 7.3.
Se bilaga 1.
Beslut: Antecknas till kännedom
§ 4 Beredningen av Österbottens landskapsstrategi, servicestrategi och anordnandeplan
Se bilaga 2.
Beslut: Antecknas till kännedom
§ 5 Finansieringen av Österbottens landskap
- finansieringen av den förberedande beredningen
- simulering och testbudget
Se bilaga 3.
Beslut: Antecknas till kännedom
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§ 6 Tillväxttjänsterna och övriga servicehelheter i nya landskapet
Oberoende av hur landskapsreformen framskrider vill vi fortsätta att utveckla kunskapsbaserad ledning och påverkansorganen.
Se bilaga 4.
Beslut: Antecknas till kännedom
§ 7 Tillsättande av temporära beredningsorganet
Om lagen träder ikraft tillsätts ett temporärt beredningsorgan tills man har fullmäktige och väljer styrelse. Politiska styrningen sköts av politiska styrgruppen för landskapsberedningen tills man valt
styrelse och fullmäktige. Det temporära beredningsorganet är ett tjänstemannaorgan och sköter om
löpande ärenden. Beredningsorganet får ej försvåra beredningen av det nya landskapet. Alla kommuner skall vara överens om sammansättningen av beredningsorganet. Beredningsorganets sammansättning och namnen måste korrigeras.
Se bilaga 5.
Beslut: Antecknas till kännedom
§ 8 Beredning av ett beredningsorgan för nämnden för minoritetsspråket
Anita Niemi-Iilahti har fungerat som ordförande och vi har haft ett första möte. På hösten har man
haft mycket samarbete kring äldre råd, ungdomsfullmäktige, råd för personer med handikapp och
språklig minoritet, vilket är finska i Österbotten. Alla som har ett minoritetsspråk måste tillsätta ett
påverkansorgan.
Se bilaga 4.
Beslut: Antecknas till kännedom
§ 9 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
§ 10 Följande möten
Följande möte hålls 9.5.2019 kl. 13-15.
§ 11 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl. 15.37.
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