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§ 3 Aktuella frågor
Landskapen är beredda att utöka sina uppgifter och sin behörighet
Ordförandena för styrelserna för landskapens förbund samlades 14.1.2015i riksdagen. Vid mötet
godkändes slutgiltigt ett länge berett ställningstagande till landskapens framtid. Målet med
ställningstagandet är att få landskapens synpunkt beaktad i beredningsarbetet med
regeringsprogrammet våren 2015.
Reformprojekten för regionförvaltningen har av tradition varit koncentrerade på att förnya den
statliga regionförvaltningen. Landskapen har med fog önskat att landskapen likvärdigt ska tas med i
granskningen då reformerna av regionförvaltningen bereds. Regionförvaltningen bör granskas som
en helhet och landskapen ska betraktas som en avgörande möjlighet när verksamheterna görs
effektivare och överlappningar gallras bort.
Landskapens syn är att den näringspolitiska planeringen och verkställandet av markanvändning,
boende, trafik, service över kommungränserna förutsätter en bredare bas än en kommun. På grund
härav bör man sträva efter en klar trestegsförvaltning; staten, regionerna och kommunerna, där
behörigheten, ansvaret och resurserna är tydligt definierade.
Vid reformen av regionförvaltningen som en helhet är det förnuftigt att företa en granskning utifrån
en definition av uppgifterna, och då är det möjligt att bedöma ett med hänsyn till ett fungerande,
motiverat antal landskap som förnyas. Landskapen är beredda att utöka sina uppgifter och sin
behörighet. Även om en särskild beskattningsrätt inte anses för nödvändig, ska finansieringen för att
handha uppgifterna dock tryggas.
Landskapen för fram att en reform av regionalförvaltningen, vilken åtnjuter medborgarnas
förtroende och täcker hela landet, ska utgå från en parlamentarisk beredning. I samband med denna
beredning ska ändamålsenligheten och behovet av direkta val prövas. Man kunde överväga en
experimentmöjlighet för enstaka landskap att organisera en regionförvaltning som bildas utifrån
direkta val.
I bilaga det ställningstagande som godkänts av landskapsstyrelsernas ordförande 14.1.2015 om
landskapens framtid (Bilaga 1).
Beredningen av social- och hälsovårdsreformen (Sote) pågår, men osäkerhetsfaktorer ännu i
luften
Riksdagen har under behandling en reform av social- och hälsovårdsservicen. Enligt
grundlagsutskottet finns det problem i fråga om grundlagsenlighet, vilka ska avgöras innan lagen
stadfästs. Det har ansetts vara möjligt att hela projektet faller p.g.a. grundlagsenliga problem.
Om Sote-lagen dock framskrider i riksdagen som planerat, förutsätter den ett snabbt

beredningsarbete inom landskapens område. I det västra social- och hälsovårdsområdet har Åbo
redan inlett beredningsarbetet med de andra centralstäderna (Björneborg, Vasa) samt med Salo,
Raumo och Jakobstad. De andra kommunerna i Egentliga Finland har understött tanken på att
organisationen med beredningsansvar förläggs i samband med Åbo stadsorganisation. Områdets
kommundirektörer har informerats om beredningsläget vid ett möte som hölls 22.1.2015. Åbo stad
har sammankallat representanterna för de förtroendevalda för Egentliga Finlands kommuner samt
för sjukvårds- och specialsjukvårdsdistriktet som verkar som serviceproducenter på torsdagen 29.1.
kl.16.30 för att diskutera riktlinjerna för beredningen. I bilaga ett schema för hur beredningen
organiseras (Bilaga 2).
Enligt lagpropositionen är uppdraget för Sydvästra Finlands RFV att 31.5. 2015 sammankalla ett
representantmöte för Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner. Detta
möte startar officiellt bildandet av en samkommun för det social- och hälsovårdsområde som bär
organisationsansvaret. Verksamheten för Social- och hälsovårdsområdet sk (organisationsansvaret)
börjar 1.1.2016 och verksamheten för samkommunerna med producentansvar 1.1.2017.
Det finns rätt begränsat med tid för beredningen av en så här stor och betydande förändring. Den
samkommun som ska bildas kommer att vara den största arbetsgivaren i Egentliga Finland, där
inemot 20 000 anställda skulle arbeta. Före det slutgiltiga beslutet finns det ännu många saker man
måste komma överens om. Det är önskvärt att beredningen framskrider i gott samförstånd och att
den nya sote-modellen kan åstadkommas inom de mål som uppställts för effektivisering och
kostnadsinbesparingar utan att tjänsternas kvalitet äventyras.
Valonia har inlett sin verksamhet i Egentliga Finlands förbund
Verksamheten hos Valonia, Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi har
från början av året övergått till att sortera under Egentliga Finlands förbund. Alla kommuner med
undantag för Salo stad förband sig till Valonias finansiering 0,45 €/invånare under Valonias nya
programperiod 2015-2020. Genom den kommunfinansiering som säkrades för år 2015 samt genom
inköpsservice- och projektfinansiering (409 000 €) kunde man i detta skede rekrytera totalt 3+6
personer i enlighet med beslutet av landskapsstyrelsen vid föregående sammanträde och med det
överflyttningsavtal som ingåtts med Åbo stad 22.12.2014. Anställningsbesluten med sju personer
ingicks till slutet av januari.
Valonias byrå flyttar in under februari i de lokaliteter som blir lediga från förbundets
regionutveckling. I bilaga till avtalet en specifikation av budgetens inkomster, vilken fogats till
avtalet om arrangemangen för Valonias övergångstid (Bilaga 3).
NTM -centralernas uppgifter för trafikansvarsområdet centraliseras till storområden
NTM -centralerna samarbetsförhandlingar slutfördes förra veckan. För Egentliga Finlands NTM central är det preliminära antalet anställda som ska sägas upp 12. Man har börjat koncentrera
serviceproduktioner som anpassningsåtgärder enligt en snabb tidtabell. Ett exempel på hur
uppgifterna koncentreras är centraliseringen av fiskerihushållningstjänsterna till tre storområden,
vilken trädde i kraft vid årsskiftet. Där ansvarar Egentliga Finlands NTM -central för kustens
fiskerihushållningsuppgifter.

Riktlinjerna för den fortsatta planeringen av de strukturella reformerna för trafikansvarsområdena
drogs också upp förra veckan genom åtgärd av Trafikverket och KM. Avsikten är att centralisera
skötseln och underhållet av landsvägarna och upphandlingarna för de regionala investeringarna till
fyra storområden. Det västra storområdet består av Södra, Mellersta och Norra Österbotten,
Birkaland, Satakunta och Egentlig Finland. Det föreslås att NTM -centralen i Egentliga Finland i
Åbo ska leda detta storområde för de aktuella uppgifterna. Genom reformen strävar man efter att
jämna ut antalet anställda för NTM -centralernas trafikansvarsområden och trygga livskraften för
nio NTM -centraler. För det västra områdets del har man beaktat antalet tidigare uppgifter på
riksplanet för NTM -centralerna i Birkaland och Södra Österbotten.
Beslut om saken fattas de närmaste månaderna i NTM -förordningen. Det finns goda och klara
grunder för rollen som lokomotiv för Egentliga Finlands NTM -central, vilket även beredarna vid
Trafikverket och KM har stannat för i sin framställning. Man får hoppas att behandlingen av NTM förordningen i Statsrådet går vidare enligt underlagsförslaget, och att inte den politiska
handläggningen för med sig omriktningar av det motiverade förslaget.
Seminariet Finlands framtid 10.2. med Egentliga Finlands spetsteman
Det mest betydande enskilda intressebevakningstillfället denna vår för Egentliga Finland hålls
tillsammans med Åbo stad i Helsingfors tisdagen 10.2.2015. Tyngdpunkten för begivenheten ligger
på att förbättra förutsättningarna för näringsverksamheten och man nalkas dem via fem spetsteman.
Spetstemana konkretiseras genom åtgärdsförslag och vid seminariet ordnas det separata
diskussioner om alla de fem temana.
Seminariet har fått mångsidig grupp talare. Redan nu finns en representativ grupp anmälda.
Seminariet fungerar som ett ypperligt startskott för att rotfästa de gemensamma intressena för
näringsbevakningen för landskapet och Åbo stad drygt två månader före riksdagsvalet.

