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Organisation

Representant

Närvarande

Suppleant

Närvarande

Politiska referensgruppen
Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz
hans.frantz@vaasa.fi

X

Kaskö stad

Carl-Gustav Mangs
cgmangs@anvianet.fi

X

Kari Häggblom
kari.haggblom@wippies.fi

Korsnäs kommun

Sven-Erik Bernas
svenerik.bernas@gmail.com

X

Marcus Nordmyr
marcus.nordmyr@gmail.com

Kristinestad stad

Åsa Blomstedt
asa.blomstedt@gmail.com

-

Carina Storhannus
carina.storhannus@gmail.com

Kronoby kommun

Liane Byggmästar
liane.b@anvianet.fi

X

Bengt-Johan Skullbacka
bj.skullbacka@agrolink.fi

Laihela kommun

Tapio Nyysti
tapio.nyysti@laihia.fi

X

Asko Salminen
asko.salminen@laihia.fi

Larsmo kommun

Ulf Stenman
ulf.stenman@larsmo.fi

-

Daniel Svenlin
daniel.svenlin@larsmo.fi

-

Malax kommun

Håkan Knip
hakan.knip@pp.malax.fi

-

Folke Storbacka
folke.storbacka@malax.fi

-

Korsholms kommun

Lars Gästgivars
lasseg@netikka.fi

X

Anita Sundman
anita.sundman@abo.fi

Närpes stad

Mikaela Björklund
mikaela.bjorklund@abo.fi

-

Olav Sjögård
olav.sjogard@luukku.com

Pedersöre kommun

Greger Forsblom
greger.forsblom@pedersore.fi

x

Johanna Holmäng
johanna.holmang@pedersore.fi

Jakobstad stad

Peter Boström
peter.bostrom@datic.fi

-

Annica Haldin
haldin.annica@pp.inet.fi

Nykarleby stad

Maria Palm
maria.palm@nykarleby.fi

x

Steve Nyholm
steve.nyholm@nykarleby.fi

Vasa stad

Raija Kujanpää
raija.kujanpaa@netikka.fi

x

Thomas Öhman
thomas.ohman@netikka.fi

Vörå kommun

Rainer Bystedt
rainer.bystedt@kattopiste.fi

x

Kjell Heir
kjell.heir@novia.fi

x

-

x
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Övriga närvarande
Österbottens förbund

Kaj Suomela

X

Österbottens förbund

Varpu Rajaniemi

X

Vsvd

Marina Kinnunen

X

Vsvd

Pia Wik

X

Vsvd

Maria Hammar

-

Vasa stad

Jukka Kentala

X

Österbottens förbund

Petra Fager

X

Österbottens förbund

Marie Sjölind

X

Österbottns förbund

Caroline Lång

x
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Organ:

Politiska referensgruppen
Tid:

24.4.2018 kl. 9-11

Plats:

Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen (Sandögatan 6, Vasa)

ÄRENDEFÖRTECKNING

Paragraf

Ärende

§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare

§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll

§ 3 Aktuellt gällande beredningen av landskaps- och vårdreformen

§ 4 Simuleringarna med ministerierna och ekonomin

§ 5 Stödfunktionerna m.a.o. bolagen Mico Botnia och TeeSe Botnia

§ 6 Förvaltningsstadgan för landskapet Österbotten

§ 7 Landskapets anordnandeansvar

§ 8 Bedömning av de språkliga konsekvenserna av landskaps- och vårdreformen i landskapet
Österbotten

§ 9 Följande möten

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

4

§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommen. Närvarande konstaterades. Till protokolljusterare valdes Carina Storhannus och Liane Byggmästar. Protokollen justeras elektroniskt.

§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats elektroniskt och godkändes.

§ 3 Aktuellt gällande beredningen av landskaps- och vårdreformen (bilaga 1, 2 och 3)
Mycket diskussion nationellt om hela reformen. Kinnunen har funderat på tre scenarier utifrån invånarnas synvinkel; om reformen blir av, om det blir en fördröjning eller om reformen inte blir av.
Med den servicestrategi vi nu gjort för sote så får invånarna bättre service än tidigare om reformen blir av. Värst om det blir fördröjning. Folk är rädda att man inte skall få någon service i
kommunerna och om det blir en fördröjning fortsätter den rädslan. Att reformen inte blir av är
heller inget dåligt alternativ, men då är det större risk att enskilda kommuner inte vill integrera
soteservicen.
Anordnarsidan har börjat planeras. Vi har en som jobbar 100 % med IKT-samordningen. 2025
kunde vi ha ett färdigt integrerat system IKT-system. Valfrihetslagen måste vi bara vänta och
se hur den blir.
Allt vi hittills planerat finns i planen för anordnande av social- och hälsovården. Planen skickas ut till
politiska referensgruppen före nästa möte så behandlas den på mötet i juni.
Alla kommuner har stor press på sig att höja budgeten och ju mera pengar man använder så blir det
mera som landskapet måste spara in. Landskapets budget byggs upp så att 2020 får landskapet Österbotten pengar enligt vad organisationerna har använt år 2018 och 2019. Från
åren 2020-25 bestäms landskapens budget utifrån verkliga kostnaderna som grundar sig på
indikatorer. Integrering av sotetjänsterna och inbesparingar på administrationen i landskapet
skall ge inbesparingar. Man kan inte spara på kliniska sidan. Kommunerna har stort behov att
öka personalkostnaderna inom bl.a. åldringsvården och barnskyddet. Fackföreningarna har
aktiverat sig. Gällande löneharmoniseringarna så måste lönerna harmoniseras enligt högsta
lönen.
Viktigt att budgeten i kommunerna för år 2019 görs på en realistisk nivå. Ju mera vi använder 2018
och 2019 desto större minus blir det framöver.
Vi har på anordnarsidan delat upp användarna i 3 ålderssegment. Samma segmentering på producentsidan. Ingen lätt modell att bygga upp affärsverket. Finansieringen av sote-centralen
kommer via kapitation så det beror på vilken hvc som invånarna vill använda. Om de använder privat så kan man inte ha landskapets hvc om dit inte kommer klienter.
Sotecentralerna börjar inte 2020. 2020 fortsätter man som nu. 2021 börjar det ändra. Invånarna har
6 månader att välja vart man vill höra. Sote-centralen måste kunna anpassa sig till snabba
förändringar i patientströmmar och ha en egen styrelse. Klienterna förbinder sig endast 6 månader till en hvc. Vi får inte skjuta till några pengar till sote-centralen från landskapet. Vi måste
kunna förutspå hur folk kommer att välja. Nuvarande bruk via kelasiffror och kommunerna. Vi
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får info från piloterna. Om Sote-centralen är köfri, med bra service och kvalitet och nära dig får
man klienter. Om det inte fungerar så väljer man en privat hvc.
Sote-centralen och affärsverken betalar för de utrymmen de använder. Utrymmescentralen gör hyreskontrakt med kommunerna som hyr ut till landskapen. Faller i kommunernas händer då tre
år ha gått och då inte landskapen mera hyr dem. 3 årigt kontrakt med utrymmescentralen. Om
man under de 3 åren ser att verksamheten minskar på hvc borde man under dessa tre år
kunna börja göra nya avtal med övriga aktörer. Man borde få med Ara så att man kan förhandla utrymmerna till något annat. Man kan bara inte sitta och vänta i 3 år.
Temporära beredningsgruppen har sitt möte kommande fredag. Under beslutsärenden finns bl.a.
beredning av landskapets påverkansorgan. Österbottens förbund har inte tillräckligt med resurser för att redan nu kunna utse dessa påverkansorgan. I stället effektiverar vi samarbetet
med redan befintliga organ i kommunerna som ungdomsfullmäktige, handikappråd och äldreråd. Minoritetsråd måste arrangeras. En workshop för kommunernas ungdomsfullmäktige har
hållits. Mari Lintula och Pia Haglund drar planeringen av ICT i landskapet. Finansministeriet
har satsat mycket resurser på ICT ärenden. Vi kommer att använda gamla system tills vi får
nya.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 4 Simuleringarna med ministerierna och ekonomin
STM har gjort 4 olika simuleringar. Siffrorna ändrar och blir hela tiden noggrannare. Vi fick bra feedback från STM, men många dåliga saker, bl.a. att specialsjukvården skulle vara ineffektiv. Den
är inte ineffektiv utan det beror på att vi sköter mycket som öppenvård och därför blir mätaren
missvisande. Sjuklighetsindexet påverkas av hur diagnoser registreras. I primärvården borde
man bli bättre på att registrera diagnoser, framförallt sidodiagnoser. Detta är något som vi
måste ta upp med kommunerna. Dock är 90 % av finansieringen till landskapen behovsbaserad och vi har en frisk befolkning.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 5 Stödfunktionerna m.a.o. bolagen Mico Botnia och TeeSe Botnia
Mico Botnia Oy rekryterar nytt folk och risk att det vi lyckats spara på städ- och kökssidan ökar igen.
I år kommer vi inte att få ner specialsjukvårdens kostnader enligt planen eftersom vi skapat
Mico Botnia och TeeSe .Botnia. Mico Botnia och TeeSe Botnia börjar sin verksamhet 1.5. Alla
kommuner är ägare i Mico Botnia men bara Vasa och Vsvd i TeeSe Botnia.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.
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§ 6 Förvaltningsstadgan för landskapet Österbotten
Förvaltningsstadgan är under beredning.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 7 Landskapets anordnandeansvar
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 8 Bedömning av de språkliga konsekvenserna av landskaps- och vårdreformen i landskapet Österbotten
Bedömningen av de språkliga konsekvenserna är undre beredning.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 9 Följande möten


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

§ 10 Övriga ärenden
Pia Haglund och Mari Lintula kallas till följande möte för att berätta om vad som planeras gällande
ICT; ICT förvaltnings strukturen, bas ICT infrastrukturen, HR&ekonomi och kundpatienthanteringssystem för det nya landskapet, överföring av äldre data till Kanta.
19.6 kl 17 arrangeras ett infotillfälle där förändringsledarna berättar om allt som hittills gjors i beredningen av landskapet. Politiska referensgruppen får inbjudan till detta tillfälle.

§ 11 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl 11.00.
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