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Protokoll:
1. Öppnande av mötet samt konstaterande av de närvarande
Ordförande Suoranta öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De närvarande konstaterades.
2. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
3. Justering av förra mötets protokoll
Beslut:
Protokollet godkändes.
4. Organisationernas roll i beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Petra Fager och Sari West berättade om beredningen. Presentationen har skickats till delegationens
medlemmar 27.5.2021 och den finns i organisationsdelegationens arbetsyta i Teams.
Österbottens välfärdsområde ber organisationsdelegationen att utse 2–3 representanter till
beredningsgruppen för en delaktighetsplan för välfärdsområdet.
Markku Pulli föreslog att organisationsdelegationen bildar en arbetsgrupp för social- och
hälsovården och en för främjande av välfärden. Arbetsgrupperna skulle bestå av representanter för
organisationerna och verka som organisationernas röst gentemot Österbottens välfärdsområde.
Beslut:
-

Sekretariatet bereder nomineringen av personer till beredningsgruppen för en delaktighetsplan
för välfärdsområdet.

-

Sekretariatet bereder nomineringen av personer till en arbetsgrupp för social- och hälsovården
och en arbetsgrupp för främjande av välfärden, som båda ska arbeta under
organisationsdelegationen.

5. HYTE-beredningen i projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten
HYTE-koordinator Nina Herrgård berättade om beredningen. Presentationen har skickats till
delegationens medlemmar 27.5.2021 och den finns i organisationsdelegationens arbetsyta i Teams.
6. Ett ställningstagande om Leader-verksamhet
Organisationsdelegationen behandlade sekretariatets förslag till ställningstagande. I
ställningstagandet föreslås det att det i Österbotten ska reserveras finansiering för Leaderutveckling ur olika EU-program och -fonder på ett mångsidigare sätt än hittills.
Beslut:
-

Organisationsdelegationen godkände sekretariatets utkast till ställningstagande.

-

Ställningstagandet skickas till landskapets samarbetsgrupp och till de myndigheter som
ansvarar för finansiering av EU-projekt.
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7. Hälsningar från styrgruppen för vårdprojekten i Österbotten
Markku Pulli berättade om styrgruppens arbete. Styrgruppen har inte sammanträtt efter
organisationsdelegationens föregående möte. Styrgruppen sammanträder följande gång i juni.
8. Hälsningar från styrgruppen för Ekosystemet för sysselsättning
Kirsi Ikäheimonen berättade om styrgruppens arbete:
-

Ordförande för styrgruppen är stadsdirektör Tomas Häyry, Vasa, och sekreterare Mira Pihlaja,
Österbottens arbets- och näringsbyrå.

-

Målet med ekosystemet för sysselsättning är att förbättra skötseln av sysselsättningen. Som
speciella målgrupper utsågs långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, invandrare, unga och
uppsagda.

-

Nästa år överförs ansvaret för sysselsättningstjänster till kommunerna. Nu pågår försök i vissa
kommuner.

-

Den batterifabrik som ska grundas i Vasa kommer att sysselsätta många människor och
rekryteringen kommer att bli en utmaning.

9. Aktuella ärenden hos delegationens medlemmar
-

Anita Ismark berättade att De Österbottniska Pensionärförbundens samarbetsdelegation har
skrivit ett ställningstagande, där de kräver att pensionärsorganisationerna tas med i
beredningen av social- och hälsovårdsreformens genomförande. Ställningstagadet finns (på
finska) på adressen https://www.elakeliitto.fi/sites/default/files/202106/KannanottoHelmikuu2021.pdf.

-

Miia Hietaniemi berättade att den internationella tobaksfria dagen uppmärksammas 31.5.2021
med en kampanj som EHYT ry är med i. Material finns på adressen
https://suomenash.fi/mtp2021-aineisto/.

-

Hanna Lahti berättade att Invalidförbundet har publicerat en kampanjvideo om likvärdig service
för alla, som finns (på finska) på adressen
https://www.youtube.com/watch?v=ThdsWOhHCu0&t=6s.

10. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.
11. Avslutande av mötet
Nästa möte hålls den 13 september 2021 kl. 13–15 vid Österbottens förbund/Microsoft Teams.
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