Från lagstiftning till
verkställande tillsammans
med landskapen
Projektdirektör, understatssekreterare Päivi Nerg, FM
Tillställning för det egna landskapet
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Varför genomförs landskapsreformen och socialoch hälsovårdsreformen?
Grundlagsutskottet sommaren 2017: ”En reform är nödvändig, brådskande och viktig.”

Bättre fungerande tjänster
Smidig förvaltning

Förändring av
verksamhetssätten
Mer demokrati

Förvaltning
är service.
Syftet med förvaltningen
är att främja människors,
samfunds och företags
verksamhet.

Öppenhet
Kundcentrering
Växelverkan24.4.2018

Kostnadseffektivitet
Främjande av tillväxt

Den offentliga förvaltningen i dag

Den offentliga förvaltningen från
2020

295 kommuner

295 kommuner

62

44

Avbytartjänst,
kommunala
lokala enheter

56
18

Organisationer inom
social- och hälsovården

190
Landsbygdsförvaltningar

Landskapsförbund

15
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samarbetsområden för
miljö- och hälsoskyddet

TE-byråer

15

22

Räddningsverk

NTM-centraler

6

Regionförvaltningsverk

Staten
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18 LANDSKAP

Luova

Staten

Hur landskapsreformen och social- och
hälsovårdsreformen framskrider
• I riksdagens utskott
41 lagar
• Beredning av
valfrihetslagen
(remissrundan
avslutades 15.12)

2017
FÖRBEREDELSE
I LANDSKAPEN

2018

Valfrihetslagen-RP
Landsk.-/kommun-II RP
Landskapslagen RP
Reformen av
tillväxttjänsterna-RP
•
► riksdagen
• Lagarna
godkänns i
riksdagen
• Lagarna träder i
kraft
2–3/18
5/18
6/18
10/18
•
•
•
•

TEMPORÄR
FÖRVALTNING I
LANDSKAPEN

Landskapsval
28.10.2018

2019
LANDSKAPSFULLMÄKTIGE

2020
Reformen inkl.
överföringen
av uppgifterna träder i
kraft

Lagförslagen kompletterades i ministeriets förfarande för genmäle (december 2017), bl.a.
- Understöd till kommunerna med tanke på problemet med eventuella tomma
social- och hälsovårdsfastigheter
- Effekterna av årets överföringar på genomförandet av reformen
- Tidpunkten för landskapsvalet ändras
Päivi Nerg
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Från lagberedning till verkställande
•
•
•

•

Lagberedningen börjar vara färdig, lagarna behandlas av
riksdagen
Tyngdpunkten i reformen förflyttas till verkställandet
Omfattande beredning på nationell nivå, men en ännu större del
av verkställandet sker i landskapen
Viktigt att samarbetet mellan statsrådet och landskapen fungerar
•

Samtidigt byggs bestående former för samarbete (och styrning)
mellan statsrådet och dess ministerier och landskap

Verkställandet av reformen framskrider
I LANDSKAPEN
• Beredningsarbetet
framskrider
i snabb takt
• Statlig finansiering
från början av 2017
• Sammanlagt ca 600–650
avlönade beredare
• I landskapen deltar
dessutom tusentals
tjänstemän och
representanter för olika
intressentgrupper i arbetet
• Väntan på att lagarna ska
godkännas
och träda i kraft

PÅ NATIONELL NIVÅ
• Simuleringsförhandlingar mellan
landskapen och ministerierna

• Starkt utvecklingsarbete vad gäller
digitalisering
• Nya verksamhetssätt måste tas i bruk
• Genuin växelverkan:

• Landskapen–staten
• Landskapen–kommunerna
• Landskapen–organisationer och
intressentgrupper
• Landskapen sinsemellan

Ett lyckat genomförande är avgörande med tanke på målen med reformen.

VN.FI
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Kritiska frågor i verkställandet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förståelse för och hantering av organiseringsuppgiften i landskapen
Det behövs starka anordnare för att hantera modellen med många
producenter
•

tillräckliga kunskaper och verktyg: informationsstyrning har en nyckelroll

•

Två parallella aktörer med självstyre

Genomförandet koordineras gemensamt: staten och landskapen
Samarbetet mellan landskapet och kommunen

Finansiering till landskapen och enhetlig styrning från statens sida
Förändringsledning och delaktig personal i landskapen
ICT och digitalisering
Möjliggörande lagstiftning
Realistisk tidtabell
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Finansiering av beredningen och verkställandet
2018
För reformens framskridande anvisas totalt över 300 miljoner € 2018

Beredning av
landskapens IKTservicecenter och
gemensamma IKTinvesteringar

130
milj. €

Finansiering av
landskapens förberedelser
och temporära
beredningsorgan

40

milj. €

15,9
milj. €

Pilotförsök för
valfrihet

100 milj.
€

+ kompletterande
budgetförslag 2017
har redan beviljats
30 milj. €

Ordnande av
landskapsval

Bolaget Sotedigi
finansieringar och
genomför delvis de
nationella IKTinvesteringarna inom
social- och hälsovården
Kapitalisering
via Vake Oy

VN.FI

Personalen delaktig i förändringen
•

Det är viktigt att personalen deltar i planeringen och
genomförandet av förändringen eftersom man på så sätt
säkerställer ändamålsenliga och fungerande lösningar i vardagen

•

Man ska se till att personalen har tillgång till information under
hela förändringen. Samarbete genomförs på det sätt som
lagstiftningen kräver.

•

Det är viktigt att sörja för de lagstadgade ansvaren och
skyldigheterna i samarbete med personalen.
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Förnamn Efternamn

Arbetsgivaren ska sörja för personalens
välbefinnande
•

Organisationsförändringar och osäkerheten i anslutning till dessa
kan medföra belastning.

•

De anställda ska få tydlig information om villkoren i
anställningsförhållandet.

•

I förändringssituationer betonas omsorgen om personalens
välbefinnande och ork i arbetet. Genom att kontrollera belastande
faktorer förbättras välbefinnandet i arbetet och produktiviteten.

•

Det lönar sig att utnyttja företagshälsovårdens och andra
experters stöd och kunskaper.
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Förnamn Efternamn

Kampanjen Ditt
landskap som riktas
till medborgarna
har startats
Målet är att informera om landskapens
roll, uppgifter och ansvar samt om hur
man kan påverka landskapens
verksamhet.

Justitieministeriet
Ansvarar för
kommunikationen kring valet
enligt normal praxis. Målet
är att den effektiva
valkommunikationen ska nå
alla invånare.

Mittlandskap.fi

Alueuudistus.fi

Webbplatsen mittlandskap.fi har
lanserats.

Webbplatsen alueuudistus.fi
avsedd för experter och
beredare upprätthålls
fortfarande.

Sidan är avsedd för invånarna.
Webbplatsen uppdateras med
information om reformen till
medborgarna.
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Dessutom
genomför
Kommunförbundet
kommunikation
, i synnerhet
med
anknytning till
valet.
Kommunförbundet gör
bland annat en
valturné på
olika orter.
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Aktuellt i beredningen av verkställandet i
landskapen
•

Arbetet sker i snabb takt i alla landskap:
•

•
•

Beredning för en övergång från förberedelser till temporär förvaltning
Organ för den temporära förvaltningen utses/förnyas
•
•

•

Tjänstemannaorgan, den politiska styrningen sköts i regel av
landskapsstyrelserna
Utför tjänsteberedning med tanke på det nya landskapsfullmäktige

Beredningen av landskapens organ- och organisationsstrukturer har inletts
•
•

•

Beredningen genomförs i regel genom samarbete ur det sektorsöverskridande
landskapets synvinkel

Riktlinjer för alternativa modeller för den politiska styrningen ska dras upp
Slutliga beslut i landskapsfullmäktige

Resurser riktas både till beredning av strukturer och innehållet i
verksamheten
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Sammanfattning av den virtuella rundan
Allmänna iakttagelser
•

Beredningen är på minst nöjaktig nivå i alla landskap: skillnaderna mellan landskapen har
minskat tydligt

•

Motivationen för beredningen har ökat överallt

•

Resurserna är i regel tillräckliga. De minsta landskapen löper de största riskerna vad gäller
finansiering

•

Den separata beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen har
minskat tydligt

•

Samarbetet mellan landskapen har inletts, konkreta exempel saknas

•

Beredningen av spetsprojektet är väl synlig i förändringsorganisationen

•

Enskilda risker med anknytning till beredningen har identifierats i olika landskap

•

Förhållandet mellan anordnaren och producenten hör till de största frågorna i beredningen

•

Anordnarens organstruktur väcker diskussion: nämnd/utskott eller bådadera?

•

Kartläggningar av marknaden har gjorts i nästan alla landskap
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Sammanfattning av den virtuella rundan
Vilket stöd ger den nationella beredningen?
•

Verktyg för informationsstyrning och gemensamt dataunderlag

•

Övergripande koordinering av den nationella IKT-beredningen (många aktörer)

•

Hantering av den helhet som anordnarens datasystem utgör

•

Förhållande och styrning mellan anordnaren och producenten

•

Gemensamma modeller för avtal och ersättning, övriga verktyg som anordnaren
har

•

Gemensam beredning av klienthandledningen och -planen

•

Förutsägbar finansiering av verkställandet

•

Finansieringen av de kostnader som uppstår då verksamheten inleds 2020–2021
är avgörande

•

Gemensam beredning i alla landskap: nätverk

•

De nuvarande hyresnivåerna och landskapens finansiering

•

Information som sammanställts om ärenden i beredningen
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NÖ
Genomförande av
organiseringsuppgift
en
Organstruktur i
anordnarens
organisation
Förvaltningsstruktur
och anordnarens
organisationsstruktu
r
Produktionsorganisa
tionens struktur
Klientspecifika
servicehelheter
Beredskap
Samarbete mellan
landskapen
Miljöuppgifter och
strategi

Tjänstemarknader
och utveckling av
dessa
Beredningssituation
en i allmänhet
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NK

Förutsättningar
för en lyckad
reform

Säkerställandet av det
politiska
beslutsfattandet
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Bra
ledarskap

Omsorg om
verkställandet

Stärkande av
förtroendet

Kommunikation
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