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Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 9.12.2020 kl. 15.30-16.35
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Trana (tidigare Kärrsnäppa), Y3

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist Ordförande
Anita Sundman Medlem (deltog via Teams)
Barbro Kloo Medlem
Greger Forsblom Medlem
Nils-Johan Englund Medlem
Annica Haldin Medlem (deltog via Teams)

Frånvarande: Erkki Aro Medlem

Sakkunniga:

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

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl, Marina Kinnunen, Hans Frantz

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 19 - 26

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

13.1.2021 18.12.2020

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:
Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
13.1.2021 11.2.2021

ANNICA HALDIN GREGER FORSBLOM

Framlagt till Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende: 15.2 – 8.3.2021

_________________________



Samkommunen för Österbottens välfärdsområde                                                           Protokoll nr 3/2020

sida 2 (8)

Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 9.12.2020 kl. 15.30-16.35
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Trana (tidigare Kärrsnäppa), Y3
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 19 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 20 Val av protokolljusterare 3

§ 21 Fastställande av lön för sektordirektörer och resursdirektörer 4

§ 22 Fastställande av lön för ledande tjänsteinnehavare inom förvaltningen 5

§ 23 Fastställande av lön för samkommunens direktör 6

§ 24 Information, meddelanden, initiativ, frågor 7

§ 25 Nästa möten 8

§ 26 Mötets avslutande 8
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Personalsektionen § 19 - 20 9.12.2020

§ 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 Annica Haldin och Greger Forsblom.
__________
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Personalsektionen § 21 9.12.2020

§ 21 Fastställande av lön för sektordirektörer och resursdirektörer

Personalsektionen har fått i uppgift att fastställa lönestrukturen och lönen för samkommunens
ledande tjänsteinnehavare.

Beredningen har gjorts utgående följande linjedragningar:
- för tjänsteuppgiften fastställs en uppgiftsrelaterad lön. Arbetserfarenhetstillägg

tillkommer enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.
- i samkommunen värdesätts forsknings- och utvecklingsarbete, så ett individuellt tillägg

på 6 % av den uppgiftsrelaterade lönen betalas för avlagd doktorsexamen.
- för sektordirektörerna föreslås läkarutbildning utgöra grund för ett individuellt tillägg.

Den medför ett specialkunnande som värderas i ledningsuppgiften.

En lönejämförelse med andra välfärdsområdens lönenivåer för ledande tjänsteinnehavare inom
social-, hälso- och sjukvård har gjorts som underlag för beslutet.

Lönejämförelsen i BILAGA 1/§21 9.12.2020.

Förslag till lönesättning för sektor- och resursdirektörer i
BILAGA 2/§21 9.12.2020.

HRD: föreslår att
- lönen för sektor- och resursdirektörer fastställs enligt förslaget i

bilaga 2.
- under tiden 1.10.2020-31.12.2021 betalas till sektordirektörerna

lön enligt arbetstidsprocenten på det sätt personalsektionen
fastställt i § 15/30.11.2020.

- under tiden 1.11.2020 – 31.12.2021 betalas till resursdirektörena
lön enligt arbetstidsprocenten på det sätt personalsektionen
fastställt i § 15 / 30.11.2020.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 22 9.12.2020

§ 22 Fastställande av lön för ledande tjänsteinnehavare inom förvaltningen

Personalsektionen har fått i uppgift att fastställa lönestrukturen och lönen för samkommunens
ledande tjänsteinnehavare.

Beredningen har gjorts utgående följande linjedragningar:
- för tjänsteuppgiften fastställs en uppgiftsrelaterad lön. Arbetserfarenhetstillägg

tillkommer enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.
- i samkommunen värdesätts forsknings- och utvecklingsarbete, så ett individuellt tillägg

på 6 % av den uppgiftsrelaterade lönen betalas för avlagd doktorsexamen.
- För strategidirektören har beaktats att han vikarierar samkommunens direktör

En lönejämförelse med andra välfärdsområdens lönenivåer för ledande tjänsteinnehavare inom
förvaltningen har gjorts som underlag för beslutet.

Se lönejämförelsen i bilaga 1/§21 9.12.2020.

Förslag till lönesättning för förvaltningens ledande tjänsteinnehavare
BILAGA 1/§22 9.12.2020.

Samk. Dir: föreslår att
- lönen för ledande tjänsteinnehavare inom förvaltningen

fastställs enligt förslaget i bilaga 1
- under tiden 1.11.2020-31.12.2021 betalas lönen enligt

arbetstidsprocenten på det sätt personalsektionen fastställt i §
15/30.11.2020.

- till kommunikationsdirektören betalas lön enligt 100 % från
1.11.2020, emedan hon inte har någon annan anställning i botten.

Ann-Charlott  Gröndahl  anmälde  sig  jäv  och  avlägsnade  sig  under
ärendets behandling.

PS: godkände enhälligt samkommundirektörens förslag.
__________
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Personalsektionen § 23 9.12.2020

§ 23 Fastställande av lön för samkommunens direktör

Personalsektionen har fått i uppgift att fastställa lönestrukturen och lönen för  samkommunens
ledande tjänsteinnehavare.

Beredningen har gjorts utgående följande linjedragningar:
- för tjänsteuppgiften fastställs en uppgiftsrelaterad lön. Arbetserfarenhetstillägg

tillkommer enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.
- i samkommunen värdesätts forsknings- och utvecklingsarbete, så ett individuellt tillägg

på 6 % av den uppgiftsrelaterade lönen betalas för avlagd doktorsexamen.
- En lönejämförelse med andra välfärdsområdens lönenivåer för samkommunens direktör

har gjorts som underlag för beslutet.

Se lönejämförelsen i bilaga 1/§21 9.12.2020.

Förslag till lönesättning för samkommunens direktör i
BILAGA 1/§23 9.12.2020.

Styrelseordf.: föreslår att
- lönen för samkommunens direktör Marina Kinnunen fastställs

enligt förslaget i bilaga 1.
- Under beredningstiden 1.9.2020-31.12.2021 betalas lön enligt

arbetstidsprocenten på det sätt personalsektionen fastställt i §
15/30.11.2020.

Marina Kinnunen anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets
behandling.

PS: godkände enhälligt styrelseordförandens förslag.
__________
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Personalsektionen § 24 9.12.2020

§ 24 Information, meddelanden, initiativ, frågor

PS: En diskussion om skötseln av dubbla tjänster fördes.
__________
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Personalsektionen § 25 - 26 9.12.2020

§ 25 Nästa möten

Datum för vårens möten fastställdes.

Torsdag 28.1.2021 kl. 10.30
Torsdag 25.2.2021 kl. 9.00
Torsdag 8.4.2021 kl. 9.00
Måndag 10.5.2021 kl. 9.00

Möten hålls på sjukhuset, men det är även möjligt att delta via Teams.
__________

§ 26 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 16.35.
__________
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