
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde                                             Protokoll nr 2/2020

sida 1 (8)

Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 30.11.2020 kl. 14.00-15.37
Plats: Vasa centralsjukhus, auditoriet Grågås (Y3)

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist Ordförande
Anita Sundman Medlem
Barbro Kloo Medlem
Greger Forsblom Medlem
Sture Skinnar Ersättare
Erkki Aro Medlem
Nils-Johan Englund Medlem (kom kl. 14.15 under § 13)

Frånvarande: Annica Haldin Medlem

Sakkunniga:

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

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 11 - 18

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

10.12.2020 10.12.2020

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:
Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
12.12.2020 12.12.2020

BARBRO KLOO ERKKI ARO

Framlagt till Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende:

_________________________
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Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 11 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 12 Val av protokolljusterare 3

§ 13 Fastställande av tjänstgöringsställe 4

§ 14 Tjänsteinnehavare utanför arbetstidslagen 5

§ 15 Lönestruktur och lönesättning; ledande tjänsteinnehavare 6

§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor 7

§ 17 Nästa möte 8

§ 18 Mötets avslutande 8
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Personalsektionen § 11 - 12 30.11.2020

§ 11 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

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

§ 12 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 Barbro Kloo och Erkki Aro.
__________
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Personalsektionen § 13 30.11.2020

§ 13 Fastställande av tjänstgöringsställe

I arbets- och tjänstekollektivavtalet Akta, bilaga 16, finns regler för ersättning av resekostnader.
enligt huvudregeln berättigar inte en arbetsresa, dvs resan från bostaden till tjänstgöringsställe,
arbetsplats  eller en mötesplats till ersättningar. Om det för en tjänsteinnehavare, arbetstagare
har  fastställts  ett  tjänstgöringsställe  av  bestående  natur  och  resan  från  bostaden till  ett  annat
tjänstgöringsställe föranleder större kostnader än resorna till det bestående tjänstgöringsstället,
ersätts skillnaden i enlighet med bestämmelserna om resekostnader. Om flera
tjänstgöringsställen är likvärdiga, betraktas endast ett av dem som egentligt  tjänstgöringsställe,
så att man väljer det ena av dem (t.ex. tjänsteinnehavarens boningsort). Motsvarande
linjedragningar finns även i skatteförvaltningens direktiv.

I samband med rekryteringen av tjänsteinnehavare till välfärdsområdets centralförvaltning
fördes en generell diskussion om att man önskade få sökanden från hela området och då
diskuterades även att man inte förutsätter att allas egentliga arbetsplats är i Vasa.

Vartefter  antalet  ledande  tjänsteinnehavare  ökar  och  alla  inte  är  bosatta  i  Vasa  med  omnejd,
behöver det egentliga tjänstgöringsstället fastställas. Utgångspunkten är att alla har ett fast
tjänstgöringsställe i något av välfärdsområdets (nuvarande kommuners/samkommuners)
utrymmen. Tjänstgöringsstället fastställs även om tjänsteinnehavaren har möjlighet att inom
vissa ramar göra distansarbete. Det slutliga beslutet om tjänstgöringsställe torde prövas och
fastställs av förmannen utgående från uppgiftens karaktär.

HRD: föreslår att personalsektionen ger följande anvisning:
- För alla ledande tjänsteinnehavare fastställs ett egentligt

tjänstgöringsställe enligt anvisningarna i Akta, bilaga 16 § 2.
- Tjänstgöringsstället  ska vara ett utrymme i välfärdsområdets

blivande lokaliteter (nuvarande kommuner/städer).
- Förmannen prövar och fastställer stället utgående från uppgiftens

karaktär.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 14 30.11.2020

§ 14 Tjänsteinnehavare utanför arbetstidslagen

Arbetstidslagen är  en  av  de  centralaste  lagarna  inom arbetslivet.  Utgångspunkten  är  att  lagen
tillämpas på arbete som utförs på grund av ett arbetsavtal enligt arbetsavtalslagen eller på grund
av  ett  tjänsteförhållande.  I  lagen  finns  en  förteckning  över  undantag,  då  man  inte  tillämpar
arbetstidslagen.
”Lagen  tillämpas  inte  på  arbete  som  till  följd  av  de  uppgifter  som  hör  till  arbetet  och
arbetstagarens  ställning  i  övrigt  skall  anses  innebära  att  arbetstagaren  leder  ett  företag,  en
sammanslutning eller en stiftelse eller en självständig del därav eller sköter en självständig
uppgift som direkt kan jämställas med sådant ledande.”

Då  man  ska  avgöra  om  en  tjänsteinnehavare  står  utanför  arbetstidslagen,  bedöms
tjänsteinnehavarens ställning och arbetets art, såsom ansvarsområdets/enhetens storlek,
befogenheter och graden av självständigt ledande. En arbetstagare/tjänsteinnehavare som
arbetar självständigt i sakkunniguppgifter har inte en i arbetstidslagen här avsedd
ledarskapsuppgift.

I det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta) arbetstidskap III § 21, finns
ytterligare stadgat om begränsningar för arbetstidsersättningar. Där konstateras att
bestämmelserna  som  gäller  för  mertids-,  övertids-,  kvälls-,  natt-,  skift-,  lördags-,  och
söndagsarbete samt beredskap inte tillämpas på ledande tjänsteinnehavare.

Det torde uttalas att  de direktörer som styrelsen rekryterar till  välfärdsområdet bedöms vara i
sådan ledande och självständig ställning att de står utanför arbetstidslagen. De ges ändå möjlighet
att stämpla sin arbetstid och hålla saldoledighet om tjänsteuppgifterna det medger.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att alla direktörer som
styrelsen väljer konstateras stå utanför arbetstidslagen och därmed
inte har rätt till några arbetstidsersättningar. De kan stämpla sin
arbetstid och hålla saldoledighet i den omfattning tjänsteuppgifterna
det medger.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 15 30.11.2020

§ 15 Lönestruktur och lönesättning; ledande tjänsteinnehavare

Personalsektionen  har  av  styrelsen  fått  i  uppgift  att  fastställa  lönestrukturen  och  lönen  för
välfärdsområdessamkommunens ledande tjänsteinnehavare samt besluta om ersättningar för
beredningstiden fram till 31.12.2021.

Under beredningstiden kommer alla tjänsteinnehavare att sköta välfärdsområdets uppgifter på
deltid och vid sidan av det egna arbetet. Under år 2020 med 50 % arbetstid och under år 2021
med den procentuella arbetstid man sedan fastställer. De nya tjänsteinnehavarna har mycket
varierande lönenivåer i sina nuvarande arbeten, varför ett system med procentuell lönejustering
på den egna lönen för tilläggsarbetet skulle utfalla mycket olika. Ett mera skäligt alternativ skulle
vara att fastställa den nya tjänstens lön och sedan betala enligt arbetstidsanvändningen 50 % av
den  och  50  %  av  den  gamla  lönen  under  2020,  samt  på  motsvarande  sätt  under  2021,  enligt
arbetstidsfördelningen.

Beredningen av lönesättningen har inletts. Inledningsvis har en lönejämförelse av ledande
tjänsteinnehavares lönesättning i andra välfärdsområden sammanställts. Vid mötet redogörs
närmare för lönejämförelsen och ett utkast till lönesättning presenteras.

Lönejämförelsen i BILAGA 1/§15 30.11.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen
- besluter att ersättning för beredningstiden 2020-2021 betalas enligt

arbetstidsprocenten på ovanbeskrivet sätt
- för inledande diskussioner om ledande tjänsteinnehavarnas

lönesättning

Då utkastet till lönesättning för förvaltningens ledande tjänsteinnehavare
diskuterades, anmälde Ann-Charlott Gröndahl jäv och avlägsnade sig från mötet
under tiden ärendet behandlades.

Då utkastet till lönesättning för samkommunens direktör diskuterades, anmälde
Marina Kinnunen jäv och avlägsnade sig från mötet under tiden ärendet behandlades.

PS: godkände enhälligt enligt HRD:s förslag.

Personalsektionen önskar också att det förs en principdiskussion
mellan kommuner och samkommuner gällande arbetstider och
lönesättning, så att det inte blir olika praxis i olika organisationer.
__________
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Personalsektionen § 16 30.11.2020

§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor

PS: Inga andra ärenden.
__________
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Personalsektionen § 17 - 18 30.11.2020

§ 17 Nästa möte

PS: Nästa möte hålls onsdagen 9.12.2020 kl. 15.30.
__________

§ 18 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 15.37.
__________
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Anvisningar om hur man begär omprövning

Sammanträdesdatum
Personalsektionens sammanträde 30.11.2020

Besvärsförbud

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

Paragrafer:

§ 11 – 12, § 16 - 18

Anvisningar om hur man begär omprövning

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

Paragrafer:
§ 13 - 15

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.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till xx kommuns registratur senast
under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte

något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av

beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat

visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju 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.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa

sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 21.12.2020.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
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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