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Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan, möte 5/2021 

 

Tid: Tisdag 11.1.2021 kl. 13.00 – 14.25 

Plats: Teams-möte 

Kallade: Det temporära beredningsorganets ordinarie medlemmar. Om en ordinarie medlem är förhindrad 

från att delta i mötet, ska hen meddela sin ersättare om detta. 

Närvarande: Närvarande (x), frånvarande (-) 

Ordinarie medlem Närvarande/ 
Frånvarande 

Ersättare  Närvarande/ 
Frånvarande 

Marina Kinnunen, ordförande x Tero Mäki,  vice ordförande  

Pia-Maria Sjöström x Sofia Svartsjö  

Erkki Penttinen x Annica Sundberg  

Leif Holmlund, tf. Pia Vähäkangas x Tony Pellfolk  

Peter Nieminen x Peter Riddar  

Marjo Orava x Arja Tuomaala  

Carina Nåhls x Alice Backström  

Juha Post  Maria Liukkonen x 

Pia Nyman x   

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl x Kerstin Granlund  

Lena Nystrand x Erica Backholm  

Petra Fager x Hanna Hattar  

Päivi Berg, sekreterare x Maria Hammar, vice sekreterare  

Tero Mäki x Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen  x Susanne Karlsson  

Kaija Metsänranta x Mikko Heiniluoma  

Stefan Svenfors x Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg x Tom Holtti  

Juha Rikala x Tomas Häyry  

Mikaela Björklund x Mila Segervall  

Sakkunnig    

Suvi Einola x   
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 

Paragraf 

§ 1 Mötet öppnas 
§ 2 Ändring i det temporära beredningsorganets sammansättning 
§ 3 Från samkommun till välfärdsområde 
§ 4 Det temporära beredningsorganets budgetuppföljning 2021 samt budgeten för 2022 
§ 5 Övriga ärenden 
§ 6 Mötet avslutas och nästa möte 

 

 

 

   § 1 Mötet öppnas 

 

- Ordförande öppnar mötet. 

- Mötesdeltagarna konstateras. 

- Mötets laglighet konstateras  

- Godkännande av föredragningslistan 

- Två protokolljusterare väljs 

  BESLUTSFÖRSLAG:  

- Mötet konstateras öppnat och lagligt sammankallat, föredragningslistan godkänns och 

två protokolljusterare för elektronisk justering väljs. 

  BESLUT: 

− Mötet konstaterades öppnat och lagligt sammankallat, föredragningslistan godkändes 

och två protokolljusterare för elektronisk justering valdes. 

− Till protokolljusterare valdes Maria Liukkonen och Pia Nyman. 

 

     

 § 2 Ändring i det temporära beredningsorganets sammansättning 

  

Förvaltningsdirektör Juha Post har sagt upp sig från sin tjänst och övergår till en annan 

arbetsgivare. Hans ersättare Maria Liukkonen har kallats till mötet. 

 

     BESLUTSFÖRSLAG: 

Det temporära beredningsorganet 

1. Beviljar Juha Post avsked 

2. väljer en ny medlem 
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  BESLUT:    Det temporära beredningsorganet: 

1. Beviljade Juha Post avsked från det temporära beredningsorganet 

2. valde Maria Liukkonen till ordinarie medlem 

3. valde Petra Ollus till ersättare 

  

   § 3 Från samkommun till välfärdsområde  

I Österbotten inleddes välfärdsområdesberedningen redan sommaren 2020. I januari inledde 

välfärdssamkommunen sin verksamhet och därmed har redan 7 000 anställda överförts till 

samma organisation. Från och med år 2023 kommer även räddningsväsendet, 

specialomsorgerna, Kronobys social- och hälsovård och Korsnäs social service med i 

välfärdsområdet.  

Beredningen fortsätter nu med samkommunens tjänsteinnehavare och tre utsedda 

arbetsgrupper (specialomsorgerna, Kronoby och räddningsväsendet). Under 2022 

sammankommer det temporära beredningsorganet två gånger: 11.1 och 15.2. På januari 

månads möte godkänns budgetförslaget för 2022 och på februari månads möte bereds 

ärenden till välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde.    

På mötet 11.1 presenteras planen för modell för de politiska organen från och med 2023, 

vårens arbetsplan för välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen samt 

mötestidtabellen. På agendan finns även uppdatering av organisationskartan, arbetsplan för 

förvaltningsstadgan och en lägesöversikt över de beviljade statsunderstöden.   

BESLUTSFÖRSLAG: 

Det temporära beredningsorganet antecknar beredningsläget för kännedom och fortsätter    

beredningen för välfärdsområdesfullmäktige. 

 

BESLUT:          Det temporära beredningsorganet antecknade beredningsläget för kännedom och fortsätter       

                         beredningen för välfärdsområdesfullmäktige. 

 

 

§ 4 Det temporära beredningsorganets budgetuppföljning 2021 samt budgeten för 2022 
 

Budgetuppföljningen för 2021 uppskattas uppgå till den beviljade summan statsstöd som 
erhållits 613.571,- euro. Eftersom största delen av beredningen av den frivilliga 
välfärdssamkommunen i Österbotten som inledde sin verksamhet 1.1.2022 har finansierats av 
kommunerna kan man konstatera att man enbart med statsunderstöd inte kunnat planera 
välfärdsområdets verksamhet. I Österbotten har man under 2021 använt 2 miljoner egna 
medel förutom de statsunderstöd om ca 2,5 miljoner som erhållits via olika 
strukturomvandlingsprojekt mm. ägnade att stöda inledandet av välfärdsområdenas  
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verksamhet inför 2023. Den slutliga uppföljningen blir färdig när 2021 kan avslutas inom någon 
vecka. 
 
Budgeten för beredningen 2022 har uppgjorts mot  bakgrunden av förverkligat 2021 och på 
basen av uppskattade resurser som kommer att behövas för återstående del av 
välfärdsområdesberedningen. Uppskattningsvis deltar ett 50-tal personer med deltidsinsatser 
om ca 55 % av sin heltidsanställning. Personalresurser tillhandahålls som köptjänster av 
samkommunen Österbottens välfärdsområde men även av övriga involverade organisationer. 
 
Den uppgjorda budgeten uppgår till 4 miljoner euro medan summan som beviljats i stöd 
uppgår till 1.932.523 euro, vilket ger ett tilläggsbehov av finansiering om 2.067.477 euro.  
 
Exceptionella behov av experttjänster uppstår inom Österbottens välfärdsområdes beredning 
pga. att Kronoby utgör ett specialfall i och med sin nuvarande ställning som medlem av 
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt samt då det inom Österbottens område finns två 
räddningsverk (Österbottens och Mellersta Österbottens räddningsverk) samt två 
samkommuner som har hand om specialomsorgen, Kårkulla och Eskoo. Båda stäcker sig över 
flera områden varför ingetdera fusioneras till sin helhet inom Österbottens välfärdsområde, 
vilket gör det mera komplicerat. 
 
Enligt ministeriets information säkerställs behövlig finansiering för välfärdsområdenas 
beredning och tilläggsfinansiering kan vid behov tas upp i statens tilläggsbudget för 2022. 
Välfärdsområdet har m.a.o. i detta skede ingen garanti för tilläggsfinansiering utan måste för 
närvarande fortsätta beredningen på basen av godkänd finansiering. 
 

    Bilaga: Budget 2022 VATE 

 BESLUTSFÖRSLAG: 

 Temporära beredningsorganet 

1. Antecknar budgetprognosen för 2021 till kännedom 
2. Godkänner välfärdsområdens budget för 2022 villkorligt enligt bilaga så att  
― Budgeten för 2022 sänds till finansministeriet och till social- och hälsovårdsministeriet 

med tilläggsbegäran om finansiering 
― Avtal som ingås med personal kan avbrytas om tilläggsfinansiering inte erhålls eller om 

alla avtal inte kan fullföljas inom ramen för finansieringen 
 

   BESLUT: Temporära beredningsorganet 
 

1. Antecknade budgetprognosen för 2021 till kännedom 
2. Godkänner välfärdsområdens budget för 2022 villkorligt enligt korrigerad bilaga så att  
― budgeten för 2022 sänds till finansministeriet och till social- och hälsovårdsministeriet 

med tilläggsbegäran om finansiering (totalbehov 3 998 262 €, tilläggsfinansieringsbehov 
2 065 739 €) 

― avtal som ingås med personal kan avbrytas om tilläggsfinansiering inte erhålls eller om 
alla avtal inte kan fullföljas inom ramen för finansieringen 
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§ 5 Övriga ärenden 

Det temporära beredningsorganet tillställs följande tilläggsmaterial för kännedom (endast på 

finska):  

― Tilläggsmaterial 1: Monituottajuuden käsikirja, HALI ry 

― Tilläggsmaterial 2: Kohti uutta sotea, HALI ry 

― Tilläggsmaterial 3: Tiekartan tuki alueille, HALI ry 

― Tilläggsmaterial 4: Tehyn johtajat jaoston kannanotto 

― Tilläggsmaterial 5: Esitys hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi 

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

 Det temporära beredningsorganet antecknar ärendena för kännedom. 

BESLUT: 
 Det temporära beredningsorganet antecknade ärendena för kännedom. 

 

 

     § 6 Mötet avslutas och nästa möte 

 

 - Ordförande avslutar mötet kl. 14.25 

 - Nästa möte hålls tisdag 15.2.2022  kl. 13.00 -15.00 

 

 

Justerats och godkänts elektroniskt 

11.1.2022 Maria Liukkonen  11.1.2022 Pia Nyman  

 


