PROTOKOLL SAMARBETSGRUPPEN
Tid:

22.3.2019 kl. 9.05 - 9.50

Plats:

Österbottens förbund, mötesrum Hermelin (Sandviksgatan 6, Vasa)

Närvarande
Personalrepresentation

Ordinarie ledamot

JUKO

Tuija Kivioja

-

Heli Ylihärsilä

-

Julkisen alan unioni ry

Maria Holmstedt-Lehtinen

x

Seija Paakkinen

-

KoHo

Kim Yli-Pelkola

x

Anne Humalamäki

-

AKAVA

Eeva Kopposela

-

Kimmo Riusala

-

STTK

Anne Ojanperä

-

Vesa-Pekka Simula

-

Landskapsberedare

Kaj Suomela, ordförande

-

Varpu Rajaniemi, vice ordförande

x

Vårdberedare

Jukka Kentala

-

Marina Kinnunen

-

Beredare av
personalärenden

Päivi Berg, sekreterare

x

Stefan Söderqvist, vice sekreterare

-

Ann-Charlott Gröndahl

x

Petra Fager

x

Tillkallade sakkunniga

Ersättare

Ärenden
1. Mötets öppnande
- Varpu Rajaniemi fungerade som ordförande för mötet. Hon öppnade mötet kl. 9.05 och önskade de
närvarande välkomna.
2. Konstaterande av närvarande
- De närvarande konstaterades enligt ovanstående lista.
3. Aktuellt om landskaps- och vårdreformen: avveckling av beredningen och fortsatt arbete
- Varpu Rajaniemi öppnade situationen med den bifogade powerpointpresentationen Aktuellt om
landskaps- och vårdreformen: avveckling av beredningen och fortsattarbete / Ajankohtaista maakuntaja sote-uudistuksesta: valmistelun alasajo ja jatkotyö.
- Målet är att tillämpa det utförda arbetet så långt det går i Österbotten och i de eventuella kommande
reformberedningarna på nationell nivå, bl.a.
•

Klienternas delaktighet:
– Påverkansorganen i Österbotten
▪ ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättningar
(organet för språkminoriteter)
▪ målet är att landskapsstyrelsen för landskapet skulle inrätta ungdomsfullmäktige,
ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning; ett landskapsvist
påverkansorgan för språkminoriteten torde inte inrättas.
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– Österbottens organisationsdelegation, vilket landskapsstyrelsen redan beslutat inrätta
– Kommunikationsgrupp: nätverksbaserat samarbete över organisationsgränserna fortsätter
Pohjanmaan osallisuusareena – Österbottens delaktighetsarena 24.4.19, Alere
– Program och anmälningslänk: https://www.dittosterbotten.fi/osallisuusareena/
3.6.19 Loppuseminaari - Slutseminarium
Informationsledning
– T.ex. helhetsarkitektursprojekt: beskrivning av funktioner, detta blir på hälft.
– Informationsledning har tydliga behov, t.ex. inom vårdsektorn fortsätter utvecklingen och
uppföljningen av nationella indikatorer och behov finns till nyckeldata som går att jämföra
och tillämpande av data både regionalt och nationellt.
Due diligence: Justering av avtal/Cloudia
– Utreds ifall data samlat och lagrat i Cloudiasystemet kan tillämpas redan bl.a. vid beredandet
av det frivilliga välfärdsområdet Österbotten i fråga om vårdavtalen. Österbottens förbund
förhandlar om ärendet med sjukvårdsdistriktet och kommunerna, dataskyddet och
juridiken beaktas noggrant i lösningen.
Stödservice
– MicoBotnia Oy Ab och TeeSe Botnia Oy Ab fortsätter sin verksamhet
Finansiering av beredningen
– I FM:s brev 20.3.19 kom anvisningar om användningen av finansieringen: finansieringen finns
för användning i samband med kontrollerad avveckling och rapportering fram till
31.12.2019.
– Händelser ännu under år 2019, exempelvis landskapsforum ordnade av Kommunförbundet
fortsätter, ett tema är befolkningen.
– uppgörande av slutrapporten, så att det utförda arbetet kan arkiveras och vid behov även
tillämpas.
rekryteringssituationen i landskapsberedningen av Österbotten
– Beredningen av Österbotten har gjorts med små resurser: på heltid har det sammanlagt
funnits 7 personer och på deltid 15 i samband med vård- och landskapsberedningen.
Arbetstiden för de som varit på deltid har varit 10 – 50 % och beredningsarbetet har utförts
som extra arbete vid sidan om det egna arbetet.
– ICT-finansiering har erhållits separat. I denna beredning har det funnits en anställd på heltid
och en på deltid (40 %), största delen av arbetet har utförts som projektarbete genom
utomstående serviceproducenters personal.
– Flera av beredarna övergår till sina ordinarie uppgifter. Arbetsförhållanden upphör med olika
tidtabeller beroende på de olika skedena av arbetssituationen och avvecklingen.

4. Övriga ärenden
- Varpu tackade personalen för deltagande i beredandet och betonade även det värdefulla
beredningsarbetet som utförts i tema- och arbetsgrupperna. Österbottens landskapsberedning har
gjorts tillsammans i god anda. Slutrapporten blir färdig på höstsidan, och det är meningen den skall
föras till landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige för behandling.
- Även representanterna för personalen betonade att det utförda beredningsarbetet förde aktörerna
närmare varandra och effektiverade samarbetet mellan olika organisationer, vilket i varje fall medför
nytta med tanke på fortsättningen. Personalen skulle ha haft beredskap att framskrida i reformen.
5. Avslutande av mötet
- Ordförande avslutade mötet kl. 9.50 genom att tacka deltagarna.
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BILAGA: Aktuellt om landskaps- och vårdreformen: avveckling av beredningen och fortsatt arbete/
Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksesta: valmistelun alasajo ja jatkotyö.
Varpu Rajaniemi 22.3.2019.
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