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Normer som reglerar personalens ställning
och förändringen

• I kommuner och samkommuner iakttas lagen om samarbete mellan kommunala 
arbetsgivare och arbetstagare d.v.s. samarbetslagen.  I statliga verk iakttas statens 
samarbetslag 1233/2013. 

• I social- och hälsovårds- och landskapsreformen är det fråga om både en ändring av 
serviceproduktionen som har betydande konsekvenser för personalens ställning (4 §) och 
om överlåtelse av rörelse (11 §). 

• I social- och hälsovårds- och landskapsreformen ska kommunernas, samkommunernas 
och statens ämbetsverk sköta om förberedelseskedet med allt från kontinuerlig 
kommunikation till personalen samt inleda samarbetsförfarande i enlighet med 
samarbetslagen. 

Personalens ställning: 
• Föreskrifter om personalens ställning i kommuner och samkommuner vid omorganisering 

av verksamheten och uppgifterna finns i fråga om personer i arbetsavtalsförhållande i 
arbetsavtalslagen och i fråga om tjänsteinnehavare i lagen om kommunala 
tjänsteinnehavare. På omorganiseringen av uppgifterna och verksamheten tillämpas 
också EG:s direktiv om överlåtelse av rörelse (2001/23/EG). Införandelagen.  I anslutning 
till landskapsreformen genomförs personalöverföringarna inom staten i enlighet med 
statstjänstemannalagens 5a-c §. 



Samarbetsförfarande – överlåtande och
förvärvande organisation

• Överlåtaren d.v.s. kommunarbetsgivaren eller staten för 
samarbetsförhandlingar självständigt. 

• Samarbetsförhandlingar ska föras före överföring av personal från 
en kommun, samkommun eller staten till landskapet – till beslut 
sept. 2018

• Förvärvaren d.v.s. landskapet (affärsverk), landskapskoncernens 
och det nationella servicecentrets aktiebolag för egna 
samarbetsförhandlingar.  

• Landskapens temporära förvaltning kommer att fatta beslut och 
ingå avtal om personalen som binder landskapen. Därför är också 
den temporära förvaltningen skyldig att iaktta samarbetslagens 
principer. 



Personalgruppens förslag om att inrätta ett 
samarbetsorgan 1.7.2017- 31.12.2018 

• Uppgifter:  Att i den temporära myndigheten ha hand om 
samarbetsförfarandet enligt införandelagen samt lagen om 
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och 
samkommuner. 

Sammansättning:  
• personal- och arbetsgivarrepresentation -> regionalt perspektiv 

(omfattande verksamhetsområde) 
• förändringens och verksamhetens omfattning
• beaktande av personalmängden som överförs (flera organisationer). 
Förutom samarbetsgruppen inrättas till stöd för den temporära 
förvaltningens genomförande av samarbetet förändringsstödsgrupper 
för att stöda förändringen.



Val av representanter till
samarbetsorganet

Val av personalens företrädare: 
• Ett samarbetsorgan i enlighet med 14 § i 

samarbetslagen bildas i ändamålsenlig omfattning enligt 
samma principer som i kommunens samarbetsorgan. 

• De föreningar som avses i 19 § i samarbetslagen eller 
deras registrerade lokala underföreningar utser 
landskapsföreträdare som representerar personalen i 
samarbetet. Huvudavtalsorganisationerna ger närmare 
anvisningar i ärendet. 

Vid valet av arbetsgivarens företrädare beaktas ovan 
nämnda principer. 



Förberedande av samarbetet:
information, inkluderingsförfarande= 

förändringsstöd

• Arbetsgivaren ska innan samarbetsförfarande inleds ge personalen eller 
dess företrädare de uppgifter som behövs för behandlingen av ärendet.  

• Skyldigheten att informera om ärenden som hör till samarbetsförfarandet 
ska uppfyllas så att personalens möjligheter att påverka tryggas. 

Inkluderande och stödande av personalen i förändringen
• Förmännen ska regelbundet hålla arbetsplatsmöten, där aktuell 

information om förändringen behandlas (om man inte vet någonting, ska 
detta också berättas). 

• Promemorior uppgörs från mötena. 
• Inkluderingsförfaranden, såsom förändringskaféer; fria diskussioner i 

förändringen tillsammans med förmannen, utvecklingssamtal, förman-
underlydande-diskussioner m.m. ska aktivt utnyttjas. 



Information om det temporära
beredningsorganets samarbetsgrupps möten

• Från samarbetsgruppens varje möte utarbetas ett meddelande (av det temporära 
beredningsorganet), som sänds till alla nedan nämnda organisationer för att 
distribueras vidare: 

• Sjukvårdsdistrikten, kommunerna (inkl. Österbottens räddningsverk), Österbottens 
förbund, Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, 
Österbottens TE-central, NTM-centralerna, RFV, specialomsorgsdistrikten. 

Genomförande av kommunikationen i de olika organisationerna: 
• Varje organisation ska utarbeta en tidsenlig kommunikationsplan för att säkerställa 

informationen om samarbetet till sin egen personal.  
• BILAGA separat anvisning om arbetsplatskommunikation 

(utarbetats av landskapsförbundets kommunikationsenhet)



Arbetarskyddssamarbetet en del av 
förändringsledningen i organisationerna

• Enligt samarbetsförfarandet ska i lag stadgade 
ärenden behandlas inom arbetarskyddet. 

• Förändringsstöd och personalens välmående ska vara 
en del av det egna förändringsledarskapet i varje 
organisation. 

• T.ex. som en del av utbildningsplaneringen, 
kompetensutvecklingsplanen, arbetarskyddets 
verksamhetsplan, planen för förändringsstöd, planen 
för arbetshälsa m.m. 
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