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Organ: Personalsektion, samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 23.6.2021 kl. 12.00 – 13.10
Plats: Vasa centralsjukhus, auditoriet Örn, Y3

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist Ordförande
Nils-Johan Englund Medlem
Kenneth Pärus Ersättare
Barbro Kloo Medlem
Greger Forsblom Medlem
Annica Haldin Medlem
Erkki Aro Medlem

Frånvarande:

Sakkunniga: Taneli Väyrynen (§ 21), Peter Nieminen

Övriga Hans Frantz Styrelsens ordförande
närvarande: Marina Kinnunen SVD:s direktör

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 19 - 26

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

4.8.2021 3.8.2021

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
3.8.2021 3.8.2021

KENNETH PÄRUS ANNICA HALDIN

Framlagt till 4 – 26.8.2021 Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende:

_________________________
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Organ: Personalsektionen, samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 23.6.2021 kl. 12.00 – 13.10
Plats: Vasa centralsjukhus, auditoriet Örn, Y3
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 19 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 20 Val av protokolljusterare 3

§ 21 Anhållan om undantagstillstånd för arbetstidsarrangemang inom prehospitala vården 4

§ 22 Justering av lön, byggchef och ledande läkare för allmän medicin 5

§ 23 Nulägesgenomgång av välfärdsområdets beredningsläge 6

§ 24 Information, meddelanden, initiativ, frågor 7

§ 25 Nästa möte 8

§ 26 Mötets avslutande 8
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Personalsektionen § 19 - 20 23.6.2021

§ 19 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

PS: Ordförande öppnade mötet, konstaterade det vara lagenligt sammankallat
och beslutfört.
__________

§ 20 Val av protokolljusterare

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som organet
beslutat. Den allmänna regeln är att protokollet undertecknas och justeras elektroniskt.

Två protokolljusterare väljs.

PS: Till protokolljusterare valdes Kenneth Pärus och Annica Haldin.
__________
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Personalsektionen § 21 23.6.2021

§ 21 Anhållan om undantagstillstånd för arbetstidsarrangemang inom prehospitala

vården

Anordnandet av den prehospitala vården överförs till välfärdsområdet från 1.1.2022. Personalen
överförs från räddningsverket i Österbotten och från räddningsverket i Mellersta-Österbotten och
Jakobstadsnejden,  totalt  c  120  personer.  Vid  bägge  räddningsverken  finns  ett  tidsbundet
undantagsförfarande, gällande personalens arbetstidsarrangemang. De har planerade arbetsskift
på 24 timmar, en arbetstid på i genomsnitt 42 timmar i veckan och en utjämningsperiod på 52
veckor. Arrangemanget är möjligt i den här typen av verksamhet, där arbete utförs tidvis, dvs det
aktiva arbetet är relativt lågt . Det är regionförvaltningsverket som beviljar undantagstillstånden
och nuvarande tillstånd gäller till 31.12.2021.

Inför överföringen av verksamheten till välfärdsområdet har även arbetstidsfrågan diskuterats
grundligt. I beredningen utgår man nu ifrån att verksamheten i välfärdsområdet skulle inledas
med ett likartat specialarrangemang som i räddningsverken, om Regionförvaltningsverket
beviljar tillståndet. Tillstånden brukar beviljas för två år, och under den tiden finns möjlighet att
utreda och kartlägga frågeställningarna mera.

Då undantagstillstånden begärs, ska även huvudförtroendemännen höras. Vi har haft
diskussioner med huvudförtroendemännen vid Österbottens räddningsverk, Vasa stad,
Jakobstadsnejdens räddningsverk och Sjukvårdsdistriktets förtroendeman. Resultatet av de
diskussionerna  är  att  den  genomsnittliga  veckoarbetstiden  sänks  till  40  timmar.  Den
kollektivavtalsenliga veckoarbetstiden är 38,25 timmar. Den kortare arbetstiden beräknas leda
till att personalmängden måste utökas med 7 vårdare.

En anhållan har sammanställts på basen av de förda diskussionerna. Undantagstillstånd begärs
för tiden 1.1.2022-31.12.2023. Anhållan om undantagstillstånd i bilaga

1/§21 23.6.2021.

Överläkare Taneli Väyrynen är kallad till mötet för att berätta om överföringen av prehospitala
vården till Österbottens välfärdsområde.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att undantagstillstånd för
arbetstidsarrangemang för prehospitala vården söks för tiden
1.1.2022 – 31.12.2023 i enlighet med bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 22 23.6.2021

§ 22 Justering av lön, byggchef och ledande läkare för allmän medicin

Den interna rekryteringsomgången i vilken mellanledning och vissa sakkunniga har sökts, har
avslutats. Till de flesta platserna har man gjort valbeslut, även om det finns vissa platser som ännu
inte kunnat besättas. För vissa platser har man också beslutat att inte fullfölja rekryteringen, utan
lämna platserna öppna.

I  två  fall  har  framkommit  behov  att  justera  de  lönenivåer  som  tidigare  fastställts  av
personalsektionen.
Den  uppgiftsrelaterade  lönen  för  byggchefen  fastställdes  till  4000  euro,  enligt  den  nivå  som
tillämpas  för  chefer  som  inte  verkar  i  förmannaställning.  I  det  här  fallet  har  det  skett  en
informationsmiss i beredningsskedet. I byggchefens uppgifter ingår även förmannauppgifter,
varför den uppgiftsrelaterade lönen torde höjas till 4400 euro, i enlighet med den allmänna
linjedragningen.

Den allmänna lönenivån för ledande läkare fastställdes till 8700 euro. Gällande ledande läkarna
för  psykiatri  och  för  diagnostik,  beslöts  att  lönesättningen  förhandlas  vid  rekryteringen.  I
beredningen har tidigare konstaterats, att ytterligare arbetsvärdering kan bli aktuell i ett senare
skede. Chefsöverläkare Peter Nieminen har redan i det här skedet lyft fram uppgiften som ledande
läkare för allmän medicin. Den uppgiften blir så omfattande och komplex i det nya
välfärdsområdet, att en viss skillnad i lönesättningen borde kunna göras redan i inledningsskedet.
Även antalet underordnade och det faktiska och praktiska geografiska verksamhetsområdet
skiljer  sig  betydligt  från  de  andra  med  ledande  uppgift.  Beaktande  de  andra  ledande
tjänsteinnehavarnas lönesättning, bedöms en skillnad på 300 euro vara skälig.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att

- byggchefens uppgiftsrelaterade lön fastställs till 4400 euro
- uppgiftsrelaterade lönen för ledande läkaren för allmän medicin fastställs

till 9000 euro.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 23 23.6.2021

§ 23 Nulägesgenomgång av välfärdsområdets beredningsläge

Samkommunens direktör går igenom det allmänna läget i beredningen av välfärdsområdet.
HR-direktören informerar om beredningen av personalärenden.

 HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelserna till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
 __________
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Personalsektionen § 24 23.6.2021

§ 24 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Inga meddelanden eller frågor framfördes.

__________
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Personalsektionen § 25 - 26 23.6.2021

§ 25 Nästa möte

Inget nytt mötesdatum fastslogs.

__________

§ 26 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 13.10.
__________
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Personalsektionens sammanträde 23.6.2021

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet

Paragrafer:

§ 19 - § 20, § 23 - § 26

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer:
§ 21 - § 22

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs

• hurdan omprövning som begärs

• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.
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Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag
innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 4.8.2021.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.

mailto:registrator@vshp.fi
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