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§ 8  Mötet öppnas 

Ordförande Gun Kapténs öppnade mötet kl 9.10. Alla har fått kallelse till mötet. Ma-
lin Brännkärr är förhindrad att deltaga i mötet.  
 

§ 9  Föregående mötets protokoll 

Föregående mötets protokoll godkändes. 
 

§ 10  Lägesbeskrivning från Sote-expertgruppen 

Expertgruppen har träffats 2 gånger sedan beredningsgruppens möte 28.01.2016. På 
mötet 9.2 gick man igenom uppdragsbeskrivningen och gjorde en analys av läget i 
landskapet i relation till sote reformens målsättningar och tidtabell. Den allmänna 
uppfattningen i expergruppen var att kommunernas resurser kommer att vara be-
gränsade i den närmaste framtiden och det finns ett stort behov att effektivera ser-
vicesystemet innan sote-reformen träder i kraft. Innan en fullständig organisatorisk 
integrering äger rum i form av ett självstyreområde eller samkommun har ingen en-
skild instans mandat att göra förändringar i servicesystemet utan justeringar kan 
enbart göras via enskilda kommuner och samkommuner för sin egen del. Statistik-
siffrorna från år 2014 visar att differensen både i kostnader och personalmängder är 
betydande jämfört med landsmedeltalet till Österbottens nackdel. Expertgruppen 
hade sitt andra möte 22.02.2016. Gruppen enades om förslaget att gå via en sam-
kommunsmodell för att snabba på strukturförändringsprocessen. 
 
Expertgruppen konstaterade att bildandet av en samkommun för sote-uppgifterna 
som sådan inte är ändamålsenlig om regeringens tidtabell för självstyreområdena 
håller. Erfarenheterna från EKSOTE i Södra Karelen, Siun sote i Norra Karelen och 
Mellersta-Österbotten visar att samkommunskommunmodellen tar flera år att verk-
ställa och kräver betydande resurser som är bort från annat. Samkommunsmodellen 
blir aktuell enbart om sote-reformens tidtabell förskjuts och kommunerna måste 
vidta åtgärder av andra orsaker. Eftersom personalmängden och totalkostnaderna 
överskrider rejält det behovskorrigerade medeltalet i landet behövs det oaktat en 
struktur, som kan vidta nödvändiga åtgärder innan sote-lagstiftningen träder i kraft. 
Många landskap har direkt gått in i en samkommunsmodell där servicenätet om-
struktureras inom den nya organisationen. De senaste besluten har gjorts i Norra-
Karelen ”Siun sote” där man grundade en ny samkommun och Mellersta-
Österbotten där man ändrade sjukvårdsdistriktets grundavtal att omfatta alla sote-
uppgifter. 
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Projektledaren för sote- och regionförvaltningsreformen på social- och hälsovårds-
ministeriet understatssekreterare Tuomas Pöysti har i ett PM till statsrådet 
15.01.2016 gjort förslag till linjedragningar gällande genomförandet av reformen. 
Pöysti betonar vikten av förändringsstöd till landskapen för att reformen skall lyck-
as. Förändringsstödet omfattar följande komponeter: 
 
- uppmuntran till regional förändring egenhändigt 
- koordinering av det regionala arbetet från statligt håll 
- ”pedagogiska” stödåtgärder 

 
Det centrala i förändringen är grundandet av en interrimsförvaltning och bered-
ningsorganisation via en tidsbestämd planeringslag som gäller kommuner och sam-
kommuner. Lagförslaget ges 2016. De nya landskapens interrimsförvaltning kan 
verkställas när lagen om självstyreområdena träder i kraft 1.7.2017. 
 
Bilaga 2. Pöystis PM 15.01.2016 
 
Pöystis PM tar också ställning till fastigheter och stödfunktioner. Förslag och bered-
ning är aktuella först när en nationell modell har presenterats. 
 
Expertgruppen betonar vikten av uppbyggandet av ny servicestruktur i landskapet. 
Det viktigaste i detta skede är att ge mandat åt någon instans att genomföra de 
strukturella förändringen. 
Om regeringen Sipiläs planer på en godkänd sote-strukturlag kan genomföras under 
år 2016 behöver samkommunsmodellen inte verkställas utan de beredande organen 
genomför sitt arbete som en del planeringsarbetet enligt Pöystis PM. 
 

§ 11 Genomgång av bifogat material  

Materialet i bilaga 1, 2 och 3 behandlades på mötet. 
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§ 12 Sote-beredningsgruppens förslag till den politiska strygruppen 

Sote-beredningsgruppen föreslår att den politiska styrgruppen på sitt möte 9.3 kl 14 
för en remissdebatt om följande 2 alternativ: 
 
1. Ett intentionsavtal ingås mellan kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt. I in-

tentionsavtalet förbinder sig kommunerna att sträva till att de behovsstandardi-
serade kostnaderna för specialsjukvården, primärhälsovården och socialvården 
ligger på landets medelnivå. Ägarstyrningen inom specialsjukvården och övriga 
sote samkommuner skärps. Sote-beredningsgruppen föreslår att berednings-
gruppen och expertgruppen förverkligar målsättningarna i intentionsavtalet bl.a. 
genom att effektivera servicekedjorna över organisationsgränser. 
 

2. Expertgruppens förslag om att en ny samkommun grundas: 
a. Kommunerna besluter med det snaraste att grunda en ny samkommun 

för skötseln av sote-uppgifter. 
b. Grundavtalet görs enligt de riktlinjer som finns avtalat om i Norra-

Karelens och Mellersta-Österbottens modeller. 
c. Grundavtalet skall godkännas före 30.06.2016. 
d. Högsta beslutande organ är en samkommunstämma som utser en tillfällig 

styrelse för en övergångsperiod. 
e. Styrelsen väljer en tidsbestämd tjänstemannakår från befintliga organi-

sationer som bereder den nya samkommunens verksamhet och överfö-
ringen av personal och verksamheter. 

f. Samkommunen hyr upp nödvändiga utrymmen i kommunerna. Fastig-
heterna blir i de gamla ägarnas ägo tillsvidare. 

g. Verksamheten och ekonomin byggs upp utifrån en stark ägarstyrning. 
Faktureringen till kommunerna baseras huvudsakligen enligt använd-
ning. 

h. Den nya samkommunen inleder sin verksamhet 1.1.2018. 
 

Expertgruppen betonar vikten av uppbyggandet av en ny servicestruktur i landskap-
et. Det viktigaste i detta skede är att ge mandat åt någon instans att genomföra den 
strukturella förändringen. 
 
Om regeringen Sipiläs planer på en godkänd sote-strukturlag kan genomföras under 
år 2016 behöver samkommunsmodellen inte verkställas utan de beredande organen 
genomför sitt arbete som en del av planeringsarbetet enligt Pöystis PM, där en inter-
rimsförvaltning och beredningsorganisation grundas via en tidsbestämd planerings-
lag som gäller kommuner och samkommuner. Lagförslaget ges 2016. De nya land-
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skapens interrimsförvaltning kan verkställas när lagen om självstyreområdena trä-
der i kraft 1.7.2017. 

 
§ 13 Övriga ärenden 

23.2 hölls ett hörandetillfälle i Åbo angående Sote-jouren och specialsjukvårdens 
strukturförändring. I hörandetillfället deltog från Vasa Jukka Kentala, Olav Jern, 
Auvo Rauhala och Göran Honga. Språkfrågan framhölls. Utkastet till lagstiftnings-
akt går på utlåtanderunda i mars. I maj ges regeringens proposition till lagföränd-
ring. 
 

§ 14 Nästa möte 

Nästa möte hålls 8.4 kl 10 på Vasa centralsjukhus, Roskarl Y-3. 
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