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ÄRENDEFÖRTECKNING

Paragraf

Ärende

1. Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare
2. Justering av föregående mötesprotokoll
3. Lägesöversikt över beredningen av landskaps- och vårdreformen i Österbotten och
ny organisering av beredningen (bilaga 1)
4. Vårdreformen: Utkast 0.1 Presentation av vision, servicestrategi och servicelöfte (bilaga 2)
5. Pilotförsök inom vården
6. Utkast till landskapskoncernens organisation (bilaga 3)
7. Finansiering av landskaps- och vårdreformen
8. Aktuellt om kommunikationen inom landskaps- och vårdreformen
9. Följande möten
10. Andra ärenden
11. Mötet avslutas
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§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommen. Närvarande konstaterades. En ändring i
arbetsordningen gjordes så att mötet började med § 7. Sven-Erik Bernas och Carl-Gustav Mangs
valdes till protokolljusterare.
§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötets protokoll godkändes.
§ 3 Lägesöversikt över beredningen av landskaps- och vårdreformen i Österbotten och ny
organisering av beredningen (bilaga 1)
Temporära beredningsorganet arbetar aktivt. Beredningsorganisationen i Österbotten presenteras i
bilaga 1. Ledningsgruppen består av förändringsledarna, Kaj Suomela, samt Petra Fager. Möten
med ledande tjänstemän inom sote har inletts och man har kallat ledande skötare, läkare, socialarbetare och tandläkare till mötena. Planeringen av soteverksamheten har börjat utifrån klientperspektiv och anordnar synvinkel, inte utifrån organisationsmodell och service. Alla tjänstemän jobbar med
planeringen som ”talko-arbete”. Finns inga tilläggsresurser för beredningsarbetet i detta skede.
§ 4 Vårdreformen: Utkast 0.1 Presentation av vision, servicestrategi och servicelöfte (bilaga
2)
Marina Kinnunen redogjorde först för allmänna saker gällande vårdreformen. Bl.a. avslutade regeringen Hetli Oy. Vasa sjukvårdsdistrikt kommer att anställa en sotekoordinator för 2 år. Simulering
görs 9.3 på sotesidan. THL definierar olika mätare som man kommer att använda då man utvärderar sote verksamheten i landskapet. Endast 2 specialiteter behöver finnas på sotecentralerna och
landskapet får själva bestämma vilka dessa är. Det samma gäller för privata sotecentraler.
Ett första utkast av vision, strategi och löfte för ett integrerat sote i Österbotten presenterades. Resultaten sammanfattas i en plan för anordnande av sote. Alla resultat som man fått in från påverkanskvällar och workshopar med befolkningen, förtroendevalda, tjänstemän och personal har analyserats och använts då man gjort upp visionen, strategin och servicelöftet. Vi vill vara de bästa i
Finland, 2 språkigheten är viktig, man vill ha bra närservice men vad förstår vi med närservice?
Skall vi ha en sotecentral som är riktigt bra eller skall vi ha flera sämre centraler? Man var orolig för
hur det skall bli för personalen. Man vill ha en integrerad helhet av servicen. Trots att olika aktörer
sköter bitar i vårdkedjan så behöver man skapa en helhet för klienten. Om klienten behöver så får
man en casemanager. Vården skall vara trygg och effektiv, digitalisering skall vara ett komplement.
Den privata sektorn ses ej som ett hot. Befolkningen vill att då man möter personal så har man tid
att se människan som en helhet. Under våren definieras klientgrupper och servicegrupper och organisationsmodeller. Servicenätverk och servicekedjor planeras på hösten.
Diskussion kring utrymmen. De utrymmen som nu används kommer Landskapens lokalcentral Ab
att hyra upp för 3 år och landskapet har tillgång till fastigheterna. Efter 3 år måste utrymmena anpassas till behovet.
Definitionen av närservice diskuterades livligt på mötet och kriterier för närservice kommer att tas till
politiska referensgruppen för diskussion.
Kaj Suomela avlägsnade sig kl 10 och efter det fungerade Varpu Rajaniemi som föredragande.
§ 5 Pilotförsök inom vården
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Jukka Kentala presenterade pilotförsöken inom vården, en pilot om valfrihet och en om personlig
budget. Österbotten har fått pengar till piloten om personlig budget. För piloten om valfrihet går ansökningstiden ut 15.3. Kommuner, samkommuner och samarbetsområden kan ansöka men landskapet skickar in ansökan. Ansökan måste omfatta minst 80 % av landskapets befolkning, men
Jukka vill ha med hela landskapet. 62 % av landskapsbefolkningen måste vara med i piloten om
personlig budget.
Beslut: Diskussionen kommer att fortsätta med kommunerna om att gå med i valfrihetspiloten och om att söka pengar.
§ 6 Utkast till lanskapskoncernens organisation (bilaga 3)
Varpu Rajaniemi presenterar utkastet till landskapskoncernens organisation (bilaga 3). Landskapsfullmäktige kommer att ha 59 medlemmar. 28.10.2018 hålls landskapsval. Under fullmäktige finns
landskapsstyrelsen och landskapsämbetsverket som leds av landskapsdirektören och ledningsgruppen. Stödtjänsterna bildar en stor helhet.
Beslut: Tagit del av utkast till landskapskoncernens organisation, diskussionen fortsätter.
§ 7 Finansiering av landskaps- och vårdreformen
Varpu Rajaniemi redogjorde för finansiering av landskaps- och vårdreformen (bilaga 4). 95 % går till
vården och 5 % till övriga sektorer. Vissa ministerier kommer att reservera pengar för vissa specialbehov, speciellt inom miljöfrågor. Södra Österbotten kommer att fortsätta ha ansvar för dammarna i
hela Finland. Viexpo har vi försökt få i fortsättningen till allmäntackande finansiering.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.
§ 8 Aktuellt om kommunikationen inom landskaps- och vårdreformen
Petra Fager informerade om kommunikationen, vilka informationskanaler som finns. Viktigaste kanalen är websidan 2020 Österbotten.fi. Där hittar man bl.a. protokoll och nyhetsbrev. Man har ordnat påverkanstillfällen, förfrågningar till befolkningen och personal, info på youtube och bloggar.
Man har ett kommunikationsnätverk med kontaktpersoner i varje kommun. Personalinfomöten finns
på video på Ditt Österbotten youtube kanal.
Landskapet deltar i Österbottens stormässa 7-8.4.2018. Där presenterar man det nya landskapets
verksamhet för befolkningen.
§ 9 Följande möten


24.4.2018 kl. 9–11, Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen



19.6.2018 kl. 9–11, Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen

§ 10 Andra ärenden
Protokollen från mötena och även föredragningslistan skall skickas till kommunerna.
§ 11 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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