MÖTESPROTOKOLL

Organ:

Politiska referensgruppen

Tid:

25.9 kl 9-11

Plats:

Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen (Sandögatan 6, Vasa)

Närvarande:

Enligt separat lista

Ordförande:

Sekreterare:
Paragrafer:

Hans Frantz
Pia Wik
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Protokolljusterare:

Greger Forsblom

Annica Haldin
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Kristdemokraterna

Heimo Hokkanen
heimo.hokkanen@vaasa.fi
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Organ:

Politiska referensgruppen
Tid:

25.9.2018 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 Det nationella läget gällande reformen och hur beredningen påverkas av den nya tidtabellen
§ 4 Nuläget gällande landskapsberedningen och sote-beredningen
§ 5 Sote-integreringsplanen
§ 6 Utnämnandet av en politisk styrgrupp
§ 7 Övriga ärenden
§ 8 Följande möten
§ 9 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 Greger Forsblom och Annica Haldin. Protokollet justeras elektroniskt. Ordförande
beslöt att börja mötet med § 5, i övrigt enligt möteslistan.
§ 2 Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats elektroniskt och godkändes.
§ 3 Det nationella läget gällande reformen och hur beredningen påverkas av den nya tidtabellen (bilaga 1)
Kaj Suomela redogjorde för beredningens nya tidtabell (se bilaga 1).
§ 4 Nuläget gällande landskapsberedningen och sote-beredningen
Kaj Suomela och Varpu Rajaniemi redogjorde för landskapsberedningen. Man har gått igenom
kommunernas och organisationernas avtal för att få en helhetssyn på sådant som flyttas till nya
landskapet. Vissa delar av specialsjukvårdens kontrakt måste ännu gås igenom. Man har tänkt rekrytera en översättare till landskapsberedningen, men man väntar på lagstiftningen. Om lagstiftningen bekräftas så rekryteras även två personer till kommunikationen inom landskapsberedningen.
En stor del av arbetet med landskapsberedningen är att skilja på anordnandet och produktionen.
Landskapsstrategin som görs ligger till grund för alla andra strategier. På landskapssidan har man
jobbat mycket med servicehelheter, kedjor och nätverk. Nationellt har man mest talat om hälsofrämjande och kontaktytorna gällande det, men det finns även annat där man måste föra diskussioner
med kommunerna gällande kontaktytorna mellan landskap och kommuner. Osäkerheten med lagstiftningen försvårar beredningen för kommunerna vill ha beredarna tillbaka till kommunens uppgifter. Under hösten bereds en testbudget för landskapet.
Jukka Kentala redogjorde för sote-beredningen. Finansministeriet nöjd med ICT-beredningen i Österbotten. Ett av de viktigaste besluten i slutet av året är hur finansieringen av beredningen fortsätter
ifall lagarna inte godkänns. Piloten om personlig budget fick fortsatt finansiering för nästa år eftersom Österbottens ansökan gällde nuvarande lagstriftning. På nationell nivå har man varit nöjd
med projektet i Österbotten.
Beslut: Antecknar läget till kännedom.

§ 5 Sote-integreringsplanen (bilaga 2)
Marina Kinnunen redogjorde för Sote-integreringsplanen. Det har förekommit fel information och
tolkning i pressen. Vi har inte slutat planera sote, men inte startat något nytt heller. Ingenting är färdigt planerat. Mindre möjlighet att få igenom lagarna varje dag, men om lagarna kommer, hinner vi
göra det som måste göras. Ifall en integration inte fås genom lagstadgad skyldighet, vill man i Österbotten göra en frivillig integration av sote-tjänsterna. Motiveringen till en frivillig integration är gemensamma processer och en god kvalitet på vården. En gemensam strategi är gjord för Jakobstad,
men vi har ändå problem med norra delen av Vsvd och att patienter som hör till Vsvd söker sin vård
på Möcs. Vi måste kunna erbjuda en god service i Jakobstad.
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Beredning av modell för Österbottens välfärdsområde. Kommunerna bestämmer. 3.10 hålls två
stora diskussionstillfällen. Olle Gull kommer att ge information om olika grundavtalsmodeller. Alla
som är med på kommunvisa möten kan vara med. 29.11 på ett gemensamt diskussionsmöte kl
16.30 på Korsholms hvc.
Övrigt aktuellt: Vsvd medverkar i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts konkurrensutsättning av ett
klient- och patientdatasystem. Leverantör väljs i januari 2019. Målet är att vi om ca 5 år ska ha ett
enhetligt system i området. Rekrytering av 3 projektchefer pågår och rekrytering av regional ICT
direktör pågår. Regelbundna skypemöten mellan kommundirektörerna och Vsvd:s direktör har inletts, samt intensiva politiska diskussioner kring Österbottens välfärdsområde med respektive kommun.
Beslut: Antecknar läget till kännedom.

§ 6 Utnämnandet av en politisk styrgrupp
Se bilaga 1; den politiska styrgruppen i Österbotten.

§ 7 Övriga ärenden
Inga överiga ärenden.

§ 8 Följande möten
Denna grupp har haft sitt sista möte i dag. Inget nytt mötesdatum. Ordförande tackade den politiska
referensgruppen.

§ 9 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl 10.50.
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