
 

VÖRÅ KOMMUN
Dnr: VÖRÅ/460/2019

Grundavtal för Österbottens välfärdsområde, utlåtande

Vikarierande kommundirektörens beredning:
Tom Holtti, tom.holtti@vora.fi, gsm 050-572 1838

Under hösten 2018 initierades från Vasa sjukvårdsdistrikt tanken om en egen regi-
onal social- och hälsovårdsreform, under arbetsnamnet Österbottens välfärdsmo-
dell. Den stora visionen med den regionala reformen är att integrera specialsjuk-
vård, primärhälsovård, socialvård och äldreomsorg för att effektivisera vårdkedjor-
na och motverka de pågående kostnadsökningarna.

Under våren 2019 har ett utkast för ett nytt grundavtal för bildande av en samkom-
mun diskuterats, som skulle vara grunden för den regionala reformen inom Vasa 
sjukvårdsdistrikts verksamhetsområde. Nu har grundavtalet kommit så långt att 
det är på utlåtanderunda till kommunerna till den 15.9.2019. Efter utlåtanderun-
dan vägs kommunernas svar in innan ett slutgiltigt grundavtal uppgörs för godkän-
nande i november 2019. 

I grunden utgår utkastet ifrån det gällande grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt 
och de ändringar som gjorts framgår i utkastet. 

Vikarierande kommundirektörens förslag:
Tom Holtti, tom.holtti@vora.fi, gsm 050-572 1838

Kommunstyrelsen i Vörå ger sitt utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt gällande utkas-
tet till nytt grundavtal i bifogad bilaga.

KST § 134 BESLUT:
Enligt förslag.
--

§ 134

Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
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Utlåtande av kommunstyrelsen i Vörå kommun, 2.9.2019
__________________________________________________________________________________

Vörå kommuns utlåtande över utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsmodell

Ställda frågor i utlåtandebegäran

Vilken uppgift ska vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå?

Samkommunens uppgift är att primärt integrera specialsjukvård med primärhälsovård och socialvård. 
I integreringen bör även samarbetsytor till skolhälsovården beaktas. 

Sekundärt kan medlemskommunerna välja huruvida en överföring av äldreomsorgen och 
hemsjukvården sker. Oavsett om verksamheten överförs till samkommunen eller inte bör ett 
integrerat samarbetsgränssnitt utvecklas.

I grunden är utformningen och utvecklandet av konkreta och funktionella verksamhetsstrukturer
viktigare än att en tidigt fastställd tidtabell ska hålla. Det gör att en stegvis övergång av verksamheter 
bör ske för att garantera funktionaliteten och kostnadseffektiviteten av integreringen.

Hur fördelar vi inflytandet i de högsta beslutande organen?

Inflytandet i samkommunens fullmäktige fördelas enligt utkastet till grundavtalet § 6, men vi önskar 
att röstspärren skulle vara satt till 30 % (i utkastet 40 %) med motiveringen att balansera upp 
inflytandet mellan kommuner i fullmäktige och att i extremfall förutsätter beslut ett stöd av minst tre 
kommuner för att få majoritet. Detta alternativ är att föredra framom någon annan mera konstlad 
form av minoritetsskydd för mindre kommuner.

Åtminstone i styrelsen borde samtliga medlemskommuner ha minst en ordinarie styrelseplats för
att garantera den lokala kunskapsmässiga förankringen i styrelsens arbete samt garantera ett brett 
inflytande. Denna breddning av representanter är befogad när samkommunen strävar till att överta 
en ökad del av kommunernas närservice inom vården.

Hur ska kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som behövs? Vad kan till den
delen lämnas till förvaltningsstadgan för avgörande?

Vi har inget att anmärka till skrivningarna i § 14 i utkastet. Det är samkommunens fullmäktige som 
delegerar vad som lämnas till förvaltningsstadgan för avgörande. Förvaltningsstadgan utformning och 
delegeringsförslag finns inte nu till påseende, så vi kan inte ta ställning till frågan.

Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna? Behövs det en ny 
utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i strukturen kring grundkapitalet?

Vi har inget att anmärka i § 19 gällande överskott/underskott eller faktureringen av tjänsterna.
Gällande grundkapitalet önskas att Vörås andel minskas till att motsvara användningsgraden, dvs.

en sänkning från 4,98 % till ca 4 %.

Bilaga Kommunstyrelsen, 02.09.2019 § 134 
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