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Organisation

Representant

Närvarande

Suppleant

Närvarande

Politiska referensgruppen
Kaskö stad

Carl-Gustav Mangs
cgmangs@anvianet.fi

x

Kari Häggblom
kari.haggblom@wippies.fi

-

Korsnäs kommun

Sven-Erik Bernas
svenerik.bernas@gmail.com

-

Marcus Nordmyr
marcus.nordmyr@gmail.com

-

Kristinestad stad

Åsa Blomstedt
asa.blomstedt@gmail.com

x

Carina Storhannus
carina.storhannus@gmail.com

-

Kronoby kommun

Liane Byggmäster
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

x

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

x

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
ad 11.10

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

-

Vasa stad

Hans Frantz

x

Österbottens förbund

Kaj Suomela

x

Övriga närvarande
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Österbottens förbund

Varpu Rajaniemi

x

Vsvd

Marina Kinnunen

x

Vsvd

Pia Wik

x

Vasa stad

Jukka Kentala

x

Österbottens förbund

Petra Fager

x

Österbottens förbund

Marie Sjölind

x
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Organ:
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Tid:
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Plats:

Österbottens förbund

ÄRENDEFÖRTECKNING

Paragraf

Ärende

1. Mötet öppnas och de närvarande konstateras
2. Konstituering av referensgruppen och protokolljustering
3. Utkast till referensgruppens arbetsordning
4. Lägesöversikt över beredningen av landskapsreformen i Österbotten och nästa steg
5. Lägesöversikt över beredningen av vårdreformen i Österbotten och nästa steg
6. Remissdiskussion om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om
kundens valfrihet inom social- och hälsovården (läs mer://alueuudistus.fi/sv/begaranom-utlatande-3-11-2017)
7. Pilotförsök i Österbotten
8. Följande möten
9. Andra ärenden
10. Mötet avslutas
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§ 1 Mötet öppnas och de närvarande konstateras
Referensgruppen konstituerar sig vid sitt första möte. Vid det första mötet leder den till åren
äldsta närvarande representanten ordet tills referensgruppen har valt ordförande och vice ordförande. Sekreterare utses separat.
Kaj Suomela önskade alla välkommen och berättade bakgrunden till den politiska referensgruppen. Alla landskap har organiserat sig lite på olika sätt. Alla kommuner har 1 representant
i den politiska referensgruppen. Gruppen har inget juridiskt mandat.
Lasse Gästgivars öppnade mötet och konstaterade att kallelsen blivit utskickad i tid och att
deltagarantalet är tillräckligt.

§ 2 Konstituering av referensgruppen och protokolljustering
Till ordförande för politiska referensgruppen valdes Hans Frantz. Till första viceordförande
valdes Mikaela Björklund och till andra viceordförande valdes Maria Palm. Till sekreterare i
politiska referensgruppen valdes Pia Wik och till vicesekreterare valdes Petra Fager.
Gästgivars gav över ordförandeplatsen till Hans Frantz.
Håkan Knip och Tapio Nyysti valdes till protokolljusterare.

§ 3 Utkast till referensgruppens arbetsordning
Diskussion fördes om referensgruppens uppgifter i punkt 1.1. Politiska referensgruppens uppgifter, i reglementet för den politiska referensgruppen (bilaga 1). Gruppen beslöt att ta bort följande uppgift:
- följa beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i Österbotten.
Beslut: Den slutliga texten i punkt 1.1. enligt nedan:
Referensgruppen ska
-

leda och övervaka de förberedande åtgärderna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i Österbotten samt för inledandet av det nya landskapets verksamhet i dialog
med kommun- och stadsdirektörernas forum

-

för egen del se till att reformen går framåt inom angiven tidsram och enligt nationella riktlinjer

-

säkerställa att beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samordnas i Österbotten

-

driva på den förändring som sker i kommunerna i och med reformen samt fortsätta detta utvecklingsarbete
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§ 4 Lägesöversikt över beredningen av landskapsreformen i Österbotten och nästa steg
Förändringsledare Varpu Rajaniemi redogjorde för det nationella läget inom beredningen av
landskapsreformen (bilaga 2).
Syftet är att ha 18 landskap i Finland. Landskapen är offentligrättsliga samfund med regional
självstyrelse. Social- och hälsovården, räddningsverksamheten och andra lagstadgade uppgifter överförs till landskapen från och med den 1 januari 2020. Då läggs även regionfövaltningsverken och Valvira ner och ersätts med Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (LUOVA).
Grunden för landskapens uppgifter är en klar uppgiftsfördelning mellan kommunerna, landskapen och staten. Landskapsplaneringen föreslås av Miljöministeriet att tas bort från landskapen och överföras på kommunerna.
I och med landskaps- och vårdreformen överförs uppgifter från närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och
andra samkommuner samt kommunerna till landskapen.
De nya landskapen skall inrättas den 1 juni 2018. Då tillsätts i varje landskap ett temporärt beredningsorgan, som svarar för beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning och
utövar beslutanderätt tills landskapsfullmäktige har valts och inlett sin mandatperiod.
Vid landskapsvalet röstas det om landskapsfullmäktige för de självstyrande områdena på
landskapsnivå. Landskapsval förrättas första gången i oktober 2018. Landskapsfullmäktige
beslutar om landskapets verksamhet, ekonomi och förvaltning.
Kommunernas och samkommunernas personal inom socialvården och hälso- och sjukvården
övergår i anställning hos landskapen och landskapens serviceinrättningar. I fråga om kommunernas gemensamma stödtjänster övergår arbetstagaren i anställning hos landskapen eller
landskapens serviceinrättningar om minst hälften av arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter är inriktade på kommunala social- eller hälsotjänster. I Österbotten flyttar ca 9 000 anställda till landskapen.
Beredningen av en gemensam vision och strategiska riktlinjer för landskapet Österbotten har
inletts och arbetet fortsätter våren 2018. Kommunikationsgruppen informerar och sprider aktivt
information om det aktuella läget på https://2020.osterbotten.fi/
Beslut: Antecknas till kännedom

§ 5 Lägesöversikt över beredningen av vårdreformen i Österbotten och nästa steg
Förändringsledarna Marina Kinnunen och Jukka Kentala redogjorde för det nationella läget
inom beredningen av sotereformen (bilaga 3).
Beredningen av vårdreformen i Österbotten framskrider bra och soteberedningsgruppen träffas regelbundet. Visionen, servicestrategin och servicelöftet för ett integrerat sote i Österbotten är snart färdig. Befolkning, personal, tjänstemän och förtroendevalda har involverats i processen. Det finns en gemensam vilja i regionen att ha ett gemensamt ICT system, en preliminär plan för detta är gjord och en projektledare skall anställas. Ekonomi- och personalplaneringen har startat. Simuleringar görs i början av året i samarbete med SHM och FM.
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28.11.2017 har utvärderingsarbetet börjat med THL. En regional utvärderingsarbetsgrupp är
utnämnd. En arbetsgrupp som utreder arbetshälsovården är tillsatt. Projektansökan för ett pilotprojekt om servicesedlar är inlämnad. Ansökan om sote-koordinator är inlämnad. Under våren kommer man att arbeta med servicehelheter och organisationsmodell. På hösten fortsätter
man med servicenät och servicekedjor.
Beslut: Antecknas till kännedom

§ 6 Remissdiskussion om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (läs mer://alueuudistus.fi/sv/begaran-omutlatande-3-11-2017)
Ärendet diskuteras inte på mötet eftersom alla kommuner ännu inte behandlat detta ärende.

§ 7 Pilotförsök i Österbotten
För Österbottens del lämnades en ansökan om statsunderstöd in för att delta i ett nytt försök
med servicesedlar inom social- och hälsovården som Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
utlyste 3.10.2017. Ansökan och projektplan godkändes 27.10.2017 i det temporära beredningsorgan som bereder landskapsreformen i Österbotten. Ansökan om att delta i pilotförsöket
inlämnades inom utsatt ansökningstid 31.10.2017 till SHM.
För pilotförsöket har valts tre områden i Österbotten, vilka ansetts vara geografiskt och befolkningsmässigt tillräckligt stora eftersom (67 % av befolkningsunderlaget i Österbotten). De områden som valts är kommunerna inom social- och hälsovårdsverket i Jakobstad (Jakobstad,
Nykarleby, Pedersöre och Larsmo), Vasa stad och Närpes stad.
Försökets huvudsakliga målsättning är att ge information om och utvärdera hur processer i
anslutning till personlig budgetering kan förverkligas inom äldres social- och hälsovårdsservice
i Österbotten. Personlig budgetering ingår i det utkast till valfrihetslagstiftningen som gäller
social- och hälsovårdsservicen.
Beslut: Antecknas till kännedom.

§ 8 Följande möten
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2.2 kl 9-11
24.4 kl 9-11
19.6 kl 9-11
§ 9 Andra ärenden
Beslut: Referensgruppens möteskallelser och –bilagor samt mötesprotokoll skickas för kännedom till de ordinarie representanternas ersättare. Mötesdatumen skickas elektroniskt. Kvitterade protokoll skickas till kommundirektörerna för kännedom.

§ 10 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl. 11.35
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