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Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 9.11.2020 kl. 9.00-11.00
Plats: Mötesrum Roskarl Y3, Vasa centralsjukhus

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist Ordförande
Nils-Johan Englund Medlem
Anita Sundman Medlem
Barbro Kloo Medlem
Maria Palm Ersättare
Annica Haldin Medlem
Erkki Aro Medlem

Frånvarande: Greger Forsblom Medlem

Sakkunniga:

Övriga Hans Frantz Styrelsens ordförande (gick efter § 4, kl. 10.00)
närvarande: Marina Kinnunen SVD:s direktör (gick efter § 4, kl. 10.00)

Föredragande:

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 1 – 10

Protokollet Ordförande:   Sekreterare:
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

13.11.2020 12.11.2020

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:
Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
16.11.2020 16.11.2020

NILS-JOHAN ENGLUND ANITA SUNDMAN

Framlagt till 17.11.2020 Utdragets riktighet bestyrker:
påseende:

_________________________



Samkommunen för Österbottens välfärdsområde                                                           Protokoll nr 1/2020

sida 2 (10)

Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 9.11.2020 kl. 9.00-11.00
Plats: Mötesrum Roskarl Y3, Vasa centralsjukhus

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 2 Val av protokolljusterare 3

§ 3 Personalsektionens sekreterare 4

§ 4 Information om beredningen av välfärdsområdets samkommun 5

§ 5 Kallelse till personalsektionens sammanträden, föredragningslista och protokoll 6

§ 6 Personalsektionens uppgifter 7

§ 7 Principer för ersättning av personalens deltagande i möten 8

§ 8 Information, meddelanden, initiativ, frågor 9

§ 9 Nästa möte 10

§ 10 Mötets avslutande 10
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Personalsektionen § 1 - 2 9.11.2020

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

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

§ 2 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 Nils-Johan Englund och Anita Sundman.
__________
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Personalsektionen § 3 9.11.2020

§ 3 Personalsektionens sekreterare

Enligt förvaltningsstadgan ska vederbörande organ utse en sekreterare för sina sammanträden.
HR-direktören har fungerat som sekreterare i sjukvårdsdistriktets personalsektion.

HRD: föreslår att personalsektionen utser en sekreterare.

PS: utsåg Ann-Charlott Gröndahl till sekreterare.
__________
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Personalsektionen § 4 9.11.2020

§ 4 Information om beredningen av välfärdsområdets samkommun

För att kunna sköta personalsektionens uppdrag behöver man känna till och följa med
beredningen av välfärdssamkommunens verksamhet och uppbyggnad. Samkommunens direktör
Marina Kinnunen ger på mötet en omfattande redogörelse för den beredning som hittills gjorts
gällande välfärdsområdets samkommun; överföring av anordnande- och produktionsansvar,
beslutsfattande under mellanperioden, organisationsmodell och process för beslutsfattande,
rekryteringar och övrig beredning.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 5 9.11.2020

§ 5 Kallelse till personalsektionens sammanträden, föredragningslista och protokoll

Respektive organ besluter på vilket sätt kallelse till sammanträdet sker. Inom sjukvårdsdistriktet
har  den  allmänna  regeln  varit  att  kallelse  med  föredragningslista  sänds  fem  dagar  före
sammanträdet. Då föredragningslistan publicerats i gambit-portalen, sänds en e-post till alla
medlemmar om att föredragningslistan är publicerad. Sektionsmedlemmarnas ersättare har även
lösen till portalen, så de kan enkelt kallas in om ordinarie medlem får förhinder.

Föredragningslistan sänds även till samkommunens direktör och till styrelsen ordförande, som
har närvarorätt på alla möten.

Till personalsektionens möten i sjukvårdsdistriktet har även kallats de ledande
tjänsteinnehavarna chefsöverläkaren, chefsöverskötaren samt förvaltningsdirektören.
Personalsektionen har sett det som viktigt att kunna få de kommentarer från kärnverksamheten
De har yttranderätt på sammanträdet och kan redogöra för verksamhetsmässiga frågor.

I den nya samkommunen kommer de övergripandet personalansvaret för kärnverksamheten, dvs
läkare, vårdpersonal och socialpersonal att finnas hos tre resursdirektörer. Dessa är
chefsöverläkaren, chefsöverskötaren och socialdirektören och de torde nu vara de ledande
tjänsteinnehavare som kunde kallas till personalsektionens möten och vid behov bidra med
sakkunskap från sitt respektive ansvarsområde.

Protokollet läggs ut på sjukvårdsdistriktets hemsida 14 dagar, för att beslutet ska vinna laga kraft.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att

- kallelse med föredragningslista läggs ut fem kalenderdagar före
sammanträdet i Gambit-portalen, varvid också e-
postmeddelande sänds till alla ordinarie medlemmar. Om
medlemmen  är  förhindrad  att  delta,  meddelar  han   till  sin
ersättare.

- utöver styrelsens ordförande och samkommunens direktör kan
även chefsöverläkaren, chefsöverskötaren och socialdirektören
kallas till personalsektionens möten, där de har yttranderätt.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektion § 6 9.11.2020

§ 6 Personalsektionens uppgifter

Styrelsen har utsett personalsektionen för välfärdssamkommunen på sitt möte 28.9.2020 och
ytterligare preciserat sektionens uppgifter på sammanträdet

Personalsektionen har till uppgift att:

1. utveckla personaladministrationen och för sin del svara för personalpolitiken;
2. uppgöra allmänna anvisningar för hur personaladministrationen skall förverkligas;
3. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal;
4. avge allmänna anvisningar om lönesättning;
5. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner;
6. representera arbetsgivaren i förhandlingar som förs med fackorganisationer;
7. för sin del svara för rekryteringen av personal; samt
8. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.

Särskilt  uttalas  att  personalsektionen  besluter  om  lönestrukturen,  löner  och  förmåner  för  de
ledande tjänsteinnehavare som styrelsen väljer i pågående och inledande rekryteringsskede.

Styrelsens beslut i BILAGA 1/§ 6 9.11.2020

Välfärdssamkommunen inleder sin verksamhet 1.1.2022, men vartefter planeringsarbetet
fortskrider inleds även beredningen av personalfrågor, som till vissa delar ska behandlas av
personalsektionen. Lönesättningen av ledande tjänsteinnehavare tas till behandling på
sektionens nästa möte.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 7 9.11.2020

§ 7 Principer för ersättning av personalens deltagande i möten

I beredningen av välfärdssamkommunen hålls vissa organs möten utanför tjänstetiden. Det här
har hittills gällt styrgruppen och rekryteringsgruppen. Till förtroendevalda betalas ett
mötesarvode 150 euro enligt sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga, såvida det är en grupp eller
ett organ, där inte alla kommuner är representerade. Om alla kommuner är representerade,
sköter resp. kommun om medlemmarnas ersättningar. För tjänsteinnehavare och arbetstagare
som anmodas delta i ett möte, finns ännu inget beslut om hur de ersätts för deltagandet. Enligt
kollektivavtalet (Akta) kan engångsarvode betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare om
den  behöriga  myndigheten  bedömer  det  som  motiverat.  Om  personal  anmodas  delta  i  möten
utanför arbetstid, skulle det vara skäligt att betala ett engångsarvode, alternativt godkänna tiden
som arbetstid.

För deltagande i andra möten, som inte berörs av förvaltningsstadgans arvodesregler, betalas
inget engångsarvode till tjänsteinnehavarna/arbetstagarna. Om personal gör arbets-/tjänsteresor
iakttas Aktas regler för tjänsteresor. Den tid som åtgått för skötseln av tjänste- eller
arbetsuppdraget räknas in i arbetstiden.

Förslag till principer för ersättning av personalens deltagande i möten i

BILAGA 1/§ 7 9.11.2020

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget till principer för
ersättning av personalens deltagande i möten enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 8 9.11.2020

§ 8 Information, meddelanden, initiativ, frågor

PS: Inga andra ärenden.
__________
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Personalsektionen § 9 - 10 9.11.2020

§ 9 Nästa möte

PS: Nästa möte hålls måndagen 30.11.2020 kl. 12.30.
__________

§ 10 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 11.00.
__________
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Anvisningar om hur man begär omprövning

Sammanträdesdatum
Personalsektionens sammanträde 9.11.2020

Besvärsförbud

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

Paragrafer:

§ 1 – 6, § 8 - 10

Anvisningar om hur man begär omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om
omprövning.

Paragrafer:
§ 7

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 17.11.2020.

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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