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Organ: Sote-beredningsgruppen 
Tid: 28.1.2016 kl 12-13.30 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 
Kallade: Gun Kapténs 

Stefan Svenfors 
Gösta Willman 
Anne Ekstrand 
Mikko Ollikainen 
Rurik Ahlberg 
Tomas Häyry 
Mats Brandt 
Juha Rikala 
Christina Båssar 
Hans-Erik Lindqvist 
Riillta El-Nemr 
Marlene Svens 
Göran Honga 
Jukka Kentala 
Pia Wik 

Närvarande, sammankall 
Närvarande 
Närvarande 
Frånvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvaramde 
Frånvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 

 

Föredragande: Gun Kaptens som samman-
kallare 

  

Sekreterare: Pia Wik   
Paragrafer: 1-7 
Protokollet  
undertecknat: 

Ordförande: 
 
 
Gun Kapténs 

Sekreterare: 
 
 
Pia Wik 

Justerat: Plats och tid: 
 
 

Plats och tid: 
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Organ: Sote-beredningsgruppen 
Tid: 28.1.2016 kl 12-13.30 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 
Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 1  Mötet öppnas 3 
§ 2  Val av ordförande och viceordförande 3 
§ 3  Val av sekreterare 3 
§ 4 Sote-beredningsgruppens uppdrag och tidtabell 3 
§ 5 Sote-expertgruppens uppdrag och tidtabell 4 
§ 6 Tillsättande av Sote-expertgrupp och val av ordförande 4 
§ 7 Nästa möte 5 
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SOTE-beredningsgruppen § 1-7  28.1.2016 sida 
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 1  Mötet öppnas 

Sammankallare Gun Kapténs öppnade mötet kl 12.10. Alla har fått kallelse till mötet. 
Marlene Svens och Anne Ekstrand är förhindrade att deltaga i mötet.  
 

§ 2  Val av ordförande och viceordförande 

Gun Kapténs valdes till ordförande för Sote-beredningsgruppen. Juha Rikala valdes 
till viceordförande.  
 

§ 3  Val av sekreterare 

Pia Wik valdes till sekreterare. 
 

§ 4 Sote-beredningsgruppens uppdrag och tidtabell  

Namnet på gruppen är Sote-beredningsgruppen och på finska Sote-
valmisteluryhmä.  

 
Kommundirektörerna diskuterade ingående nuläget av sote-reformen och alternativ 
hur man regionalt skall gå vidare. Det betonades att den politiska styrgruppen bör få 
flera altenativ inklusive analyser att ta ställning till. Beredskapen och viljan att ta be-
slut om överföringen av all sote verksamhet till en organisation varierar mellan 
kommunerna och många vill vänta tills regeringens förslag kommer. Alla var över-
ens om att planeringsarbetet bör gå vidare så att den politiska styrgruppen och 
kommunerna kan ta ställning alternativen stegvis under arbetets gång. Personalens 
representanter bör tas med så snart reella alternativ skall tas fram. Det viktiga nu är 
att låta alla delta i diskussionen så att arbetet och modellerna kan behandlas med 
fullt förtroende mellan parterna. 
 
Sote-beredningsgruppens uppdrag är att på politiska styrgruppens möte 9.3 kl 14 
presentera förslag på modeller för sote-organisationen i Österbotten och det vi vet 
om statens tankar om sote-utvecklingen just då. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 
§ 5 Sote-expertgruppens uppdrag och tidtabell 

Sote-expertgruppens uppdrag är att ta fram material till Sote-beredningsgruppens 
följande möte 26.2. kl 9. Materialet skickas till beredningsgruppens sekreterare före 
mötet som distribuerar det till beredningsgruppen. Materialet skall bestå av förslag 
på följande: 
 
1. Grundandet av en samkommun 
2. Interimsregim för planeringen av självstyrande område för sote bestående av 

a. Politiker 
b. ca. 10 tjänstemän 

3. Intentionsavtal 
 

- Hur ser avtalen ut 
- Uppdaterade siffror gällande personal 
- Betalningsandelar och fastigheter (kommer att regleras av staten) 
- Plus och minus med de olika modellerna 
- I modellerna redogörs för vad det innebär att överföra personal omedelbart eller 

senare 
- Vad vinner vi och förlorar med personal och fastigheter i de olika modellerna 

 
Beskrivningarna görs generella i initialskedet och fördjupas till de delar den poli-
tiska styrgruppen besluter. 

 
§ 6 Tillsättande av Sote-expertgrupp och val av ordförande 

Sote-expertgruppen består av följande personer: 
- Jarkko Pirttiperä, K5 
- Alice Backström, K2 
- Pia Vähäkangas, Jakobstadsregionen 
- Jukka Kentala, Vasaregionen 
- Göran Honga, Vsvd 
 
Sote-expertgruppens ordförande är Göran Honga. Viceordförande och sekreterare 
utses inom gruppen. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 7 Nästa möte 

Sote-beredningsgruppens nästa möte hålls 26.2 kl 9.00 på Vasa centralsjukhus, i Y-
byggnaden, 3:dje våningen i mötesrum Roskarl/Karikukko. Kaffe och smörgås ser-
veras. 
Till mötes kallas även Sote-expertgruppens ordförande och viceordförande. 
 
Om den ordinarie representanten inte kan deltaga i mötet skickar denne en ersät-
tare. Den ordinarie representanten utser sin egen ersättare och meddelar sekrete-
raren. 
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