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Organ:

Politiska referensgruppen
Tid:

19.6.2018 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 Planen för anordnande av sote-tjänster (bilaga 1)
§ 5 Beredningen av landskaps- och vårdreformen hösten 2018
§ 6 Regeringens pågående spetsprojekt i Österbotten och situationen med beredningen av
dessa.
§ 7 Finansieringssituationen för förhandsberedningen i Österbotten
§ 8 Anställda beredare för förhandsberedningen i Österbotten och kommande rekryteringar
§ 9 Beredningen av landskapets testbudget
§ 10 Kontraktet för tillfälliga beredningsorganet
§ 11 Dokumentationspraxis som ska tillämpas i beredningen av det nya landskapet Österbotten
§ 12 Dataskyddsförordningen
§ 13 Övriga ärenden
§ 14 Följande möten
§ 15 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. Till protokolljusterare valdes Anita Sundman och Mikaela Björklund. Protokollet justeras elektroniskt.
§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats elektroniskt och godkändes.

§ 3 Aktuellt gällande beredningen av landskaps- och vårdreformen
Det fanns önskemål i gruppen om att den politiska referensgruppen i fortsättningen skulle fungera
som en styrgrupp enligt proportionalitetsprincipen, där även mindre politiska grupper skulle ha närvaro- och yttranderätt. Ifall lagarna går igenom kommer den politiska referensgruppen att bli en bredare förankrad grupp. Den politiska referensgruppen bildades med representanter från kommunerna, eftersom det är kommunerna som idag har den juridiska rätten gällande social- och hälsovården.
Grundlagsutskottet gav sitt utlåtande om Lagstiftningen om landskaps- och vårdreformen den
1.6.2018. Regeringen har utarbetat ett svar till riksdagen som har överlämnats till social- och hälsovårdsutskottet. Därefter lämnar utskottet sitt betänkande om detta för granskning av grundlagsutskottet. Regeringens svar har beretts av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.
Arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet har också deltagit i arbetet. Ytterligare information framgår ur bilaga 1.
De ekonomiska utsikterna och reslutaten från simuleringarna framgår ur bilaga 1. På alueuudistus.fi
finns beskrivet hur man räknar ekonomin. Simuleringsrundorna fortsätter och nästa simulering på
sote-sidan i Öserbotten är 14.11.2018.
I gruppen påpekades att den service som skall flyttas från FPA till landskapen borde tas i beaktande
i simuleringarna, rehabiliteringstjänsterna för den arbetsföra befolkningen flyttas från FPA till landskapen. Detta bör beaktas i planen för anordnande av tjänster.
Landskapens Lokalcentral Ab handhar kommunernas fastigheter. Hyrorna kommer att stiga 4 % till
2025, med 8 miljoner euro. Inkomsterna sjunker och hyrorna stiger. Man fortsätter diskussionen på
nationell nivå i hopp om en bättre lösning. Ytterligare uppgifter om hyrorna i bilaga 1.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 4 Planen för anordnande av sote-tjänster (bilaga 1)
Om lagarna inte kommer hoppas man på tjänstemannasidan kunna gå vidare med plan B, en integrerad sote-servicehelhet i Österbotten. Det finns ingenting bestämt gällande servicenätverket, inget
har ännu planerats. Det finns inga planer på centralisering, tvärtom är andemeningen att upprätthålla samma service som tidigare och förbättra denna med digitala lösningar.

Pia Haglund presenterade kund- och patientdatasystem-projektet (i slutet av bilaga 1)
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Man vill ha ett gemensamt patientdatasystem för hela landskapet. I Jyväskylä har man börjat upphandla ett gemensamt patientdatasystem redan för 3 år sedan. Vi har möjlighet att deltaga i Jyväskyläs upphandling och beslut angående detta görs i Vsvd:s styrelse i augusti. Själva anskaffningen
görs sedan av varje sjukvårdsdistrikt enskilt. Österbotten har inte resurser och kunnande att göra
motsvarande upphandling själva. De leverantörer som ännu är med i Jyväskyläs upphandling är
Cerner, Epic och Tieto. Apotti är det största projektet vi har i Finland. HUS driver detta. HUS räknar
med att Apotti skall spara över 100 milj per år. Första systemet i världen där man sammanför socialoch hälsovården. På VCS har vi över 30 olika system idag. Det kommer inte att bli ett nationellt system utan 2-3 stora system i Finland. Viktigt att systemen Österbotten väljer fungerar lika bra på
båda språken.
Beslut: Referensgruppen får skicka in sina kommentarer på planen för anordnande av sote-tjänster
till Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi eller Maria Hammar maria.hammar@vshp.fi.
Begreppet närservice behöver definieras i planen.

§ 5 Beredningen av landskaps- och vårdreformen hösten 2018
Aktuella teman på hösten är landskapets förvaltningsstadga och organisation, helhetsarkitektur,
landskapsstrategin som skall styra hela landskapet och som en del av den servicestrategin för både
landskaps- och sote-tjänsterna, samt landskapets provbudget. Inga precisa tidtabeller har ännu
gjorts, men på hösten vet vi mera om hur den nationella beredningen framskrider.
Ytterligare information on höstens beredning framgår ur bilaga 1.
§ 6 Regeringens pågående spetsprojekt i Österbotten och situationen med beredningen av
dessa.
Man har 2 spetsprojekt i Österbotten, Lape (Program för utveckling av barn- och familjetjänster) och
I&O (Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras). De
fortsätter till årets slut. De har gjort ett gott arbete och vi utnyttjar resultaten i den fortsatta planeringen.
§ 7 Finansieringssituationen för förhandsberedningen i Österbotten
Finansiering för beredningen kommer i 2 delar. 1.6.2018 har man fått finansiering och dessa pengar
får användas i juni och juli 2018. På hösten fås finansiering till landskapsförbunden. Pengarna
kommer ej till den planerade juridiska personen utan till landskapet. 2 miljoner euro har sökts till
hösten för beredningen av landskapet men man kommer att få kring en miljon.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 8 Anställda beredare för förhandsberedningen i Österbotten och kommande rekryteringar
Personal från alla organisationer som omfattas av reformen kan söka anställning som beredare.
Landskapsstyrelsen har godkänt vilka principer man använder vid rekrytering.
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§ 9 Beredningen av landskapets testbudget
Vi har fått anvisningar från ministeriet. Lena Nystrand har koordineringsansvar för budgeteringen av
det nya landskapet. Vi simulerar hur verksamheten skall ordnas med de 604 miljoner euro som vi
får år 2020. Stefan Söderkvist gör kalkyleringarna.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 10 Kontraktet för tillfälliga beredningsorganet
Vi väntar på lagstiftningen.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 11 Dokumentationspraxis som ska tillämpas i beredningen av det nya landskapet Österbotten
Eftersom vi bygger upp en ny juridisk person har vi ett skilt system för hur dokument sparas och
diarieförs.
Beslut: Antecknar nuläget till kännedom.

§ 12 Dataskyddsförordningen
En viktig sak att beakta då man bygger upp landskapet.

§ 13 Övriga ärenden
Förvaltningsdirektör Olle Gull kommer att jobba för landskapsberedningen från och med hösten och
skriva förvaltningsstadgan tillsammans med Jakobstads jurist Anne Ekstrand

§ 14 Följande möten
Nästa möte hålls 25.9 kl 9-11 oberoende av hur beredningen framskridit.

§ 15 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl 11.40.
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