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Kommunförbundet
om ramförhandlingarna

3

 Bra att regeringen satsar på
sysselsättning

 Fortsättningen på de kommunvisa
sysselsättningsförsöken är oviss

 Gymnasiereformen en bra sak
 Finansieringen av den bekymrar oss

 Tidigareläggningen av första främmande
språket till ÅK 1 välkomnas
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Kommunförbundet
om ramförhandlingarna
 Vi vill ha full ersättning för kostnader

som reformen medför i kommunerna
 Den krympande 

statsandelsfinansieringen äventyrar 
kommunernas förutsättningar att trygga 
basservicen

 Det kommunvisa behovsprövade 
understödet återinförs, vilket är bra

 Inga pengar till reparationer av 
byggnader
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Stora frågor för under nästa valperiod
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Hållbarheten och 
svängrummet i den 
kommunala 
ekonomin 

Kommunens nya roll 
Olikheterna mellan 
kommunerna ökar
Urbaniseringen 
Globaliseringen 

Kommunernas, 
landskapens och 
statens roller och 
samarbetet mellan 
de tre stora

Bildningskommunens 
framtid
- T.ex. avgiftsfri 
småbarnspedagogik och 
utvidgad läroplikt

Digitaliseringens 
nya möjligheter
Kunskapsdelningen

Kommunernas 
förutsättningar att 
bygga upp hållbara, 
livskraftiga 
lokalsamhällen och 
en god livsmiljö 
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De viktigaste lagförslagen – nuläget
• Det första lagpaketet med landskapslagar har

getts tillriksdagen, utskottsbehandligen pågår
• Nya verisionen av valfrihetslagen och resten av 

landskapslagarna gavs till riksdagen 8.3.2018, 
höranden pågår

• Förslag till lagstiftning om tillväxttjänsterna och 
landsvägslag lämnas till riksdagen i april
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Kritiska frågor
• Risker som gäller 

tidtabellen
• Behov av EU-notifikation?
• Egendomsarrangemang; 

de kompensation som 
föreslås och som 
grundlagsutskottet kräver 
är inte tillräcklig
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Kritiska frågor
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• Självstyrelsen för 
landskapen

• Stark statlig styrning särskilt 
inom vården 

• Räcker ändringarna i 
valfrihetslagstiftningen?

• Service på modersmålet ”I 
mån av möjlighet”



Helsingfors 22.5.2018

Hur välja bästa kvalitet i vården?
• En fungerande valfrihet förutsätter att 

medborgarna kan jämföra kvaliteten på de 
vårdtjänster som olika producenter erbjuder. 

• Idag saknas jämförande information om den 
medicinska kvaliteten. Kunderna måste förlita 
sig på vårdföretagens egen marknadsföring.

• Välkommen på seminarium dem 22.5! 
Seminariets språk är finska och svenska.
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Källa: FM/KRA 28.2.2018

1) Kalkylen bygger på uppgifter från enkäten om kommunernas budgetar 2018 samt FM:s preliminära uppgifter. Förändringarna i balansen i 
kommunernas ekonomi har räknats ihop landskapsvis.    

Förändringen i balansen i 
kommunernas ekonomi pga. 

landskapsreformen 
efter övergångsperioden (2024->) per 

landskap, €/invånare
på 2019 års nivå1)

Reformens verkningar på kommunernas ekonomi
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1) Kalkylen omfattar finansieringen för uppgifterna inom landskapens social- och hälsovård samt brand- och räddningsväsendet (17,6 md €) samt 
för landskapens övriga uppgifter (1,1 md € ).  Som nivå för nuläget används de totala/kalkylerade nettoutgifterna för de uppgifter som överförs.

Källa: FM/KRA 28.2.2018

Förändring i landskapens 
finansiering jämfört med den 

kalkylerade
nuvarande nivån1) efter 

övergångsperioden (2025->), 
€/invånare

på 2019 års nivå

Anpassningsbehovet i landskapens ekonomi
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Tidsplanen för landskapsvalet 

Senast 10.8
Kommunerna:

Förhands-
röstnings-
ställen och 
röstnings-
ställen på 
valdagen

Senast

10.9
Landskaps-

valnämnden: 
Antal 

ledamöter 
som ska 
väljas

18.9
Partierna och 

valmansföreningar
na:

Sista dag för 
inlämning

av kandidat-
ansökningarna

27.9 

Landskaps-
valnämnden:
Kandidat-

uppställninge
n fastställs

17-23.10

Förhands-
röstningen

vid 
landskaps-

valet

28.10

Valdagen
vid 

landskapsv
alet

31.10
Landskaps-

valnämnden:

Val-
resultatet 

fastställs
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Information 
om förhands-
röstnings-
ställena i 
kommunerna

Information 
om antalet 
ledamöter i 
landskaps-
fullmäktige

Information 
om antalet 
kandidater och 
om 
kandidaterna

Uppföljning 
av val-
deltagandet 
vid förhands-
röstningen

Källa: http://vaalit.fi/milloin-maakuntavaalit-toimitettaisiin

Information 
om 
valdeltagandet 
i kommunerna

Information 
om de nyvalda 
landskaps-
fullmäktige 
och 
ledamöterna

Nationell 
valvaka i 

Kommunernas 
hus den 28 

oktober 

Kommunförbundet vidareutvecklar information preliminärt ur följande valuppgifter:
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Kommunförbundets valturné
Vasa 25.9.2018
• Valtent med unga kandidater
• Medieutbildning för redaktörer
• Valträff, öppen för alla
• Kandidaterna intervjuas av 

landskapstidningen och YLE:s regionala 
redaktion 

Jakobstad 24.9.2018
• Valträff, öppen för alla
• Kandidaterna intervjuas av 

landskapstidningen

Direktsänds i Yle TV1
13
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Landskapens 
förändrings-
ledare och 
HR-aktörer

KEVA: ARBETSPENSIONSEXPERTEN INOM 
OFFENTLIGA SEKTORN

• Målsättning: Minskad risk för 
arbetsoförmåga och förlängning av 
arbetskarriärerna, en strategisk ledning 
som främjar arbetsförmågan

• Fokus på ett ansvarsfullt 
arbetspensionsskydd och ett ledarskap 
som främjar arbetsförmågan

• Avgiftsfri medlemsservice

FCG: KOMMERSIELL AKTÖR

• Målsättning: Erbjuder kunderna 
konkreta vägar för hantering av nya 
situationer

• Fokus på kundernas uppdrag
• Genomförare i KF:s, KT:s och Kevas

samprojekt (MaakuntaEKJ-
ledarskapscoaching planeras med 
universiteten och potentiella kunder)

KOMMUNFÖRBUNDET: BEVAKAR LANDSKAPENS 
INTRESSEN OCH STÖDER UTVECKLINGEN

• Målsättning: Stödjer självstyrelsen, utvecklar 
landskapen och tryggar finansieringen

• Fokus på kontaktytorna mellan kommuner och 
landskap, landskapsstrategin, ledningen av 
landskapskoncernen samt landskapens 
kärnuppgifter

• Avgiftsfri medlemsservice

KT: ENDA LAGSTADGADE INTRESSE-
BEVAKNINGSORGANISATIONEN FÖR 
ARBETSGIVARE
• Målsättning: Lyckade personalöverföringar 

och konkurrenskraftig arbetsgivare
• Fokus på bevakning av arbetsgivarnas 

intressen i personalfrågor och på 
utveckling av personalledningen (HRM)

• Huvudansvar för frågor som gäller 
personalledningen

• Avgiftsfri medlemsservice

Förändrings-
ledning 
enligt 
kundernas 
behov

Strategisk 
ledning av 
landskapet

HRM
-relationer
i arbetslivet 

och arbets-
givar-

ansvar  

Främjande av 
arbets-
förmågan

Stöd till 
förändringsledningen
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Förändringsstöd på svenska
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Det börjar med mig själv

Ledarskapsutbildningar för människor 
och organisationer i förändring

Kurstorgets ledarskapsutbildningar 2018-2019



Förändring
Lätt att kräva

18Kurstorgets ledarskapsutbildningar 2018-2019

- svårare att göra

http://www.universellbalans.se/1204/vem-vill-se-en-forandring/



Kurstorgets ledarskapsutbildningar
• Möt inspirerande ledare, forskare och kolleger.
• Nya, konkreta redskap för ditt ledarskap. 
• Hantera laddade situationer.
• Stanna upp och reflektera.
• Bredda och fördjupa dina nätverk.
• Färsk information om reformer och förändringar.

19Kurstorgets ledarskapsutbildningar 2018-2019



Teman som vi arbetar med
• Utveckla förmågan att bejaka komplexiteten 

och den ständiga rörelsen.
• Lär dig att se maktspelet som finns i varje 

relation, oberoende av formell status.
• Konsten att leda sig själv.
• Kommunicera så att andra förstår 

- och vill vara med.

20Kurstorgets ledarskapsutbildningar 2018-2019



Startskottet går 23-24 augusti!
• Seminarium i Helsingfors med bland andra

komplexitetsdoktorn Åsa Lundquist Coey, 
självledarpionjären Staffan Kurtén, 
Satu Huber, VD på Ömsesidiga
Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, och
Marianne Saarikko Janson, Fondias grundare.

• Fokus på hur man kan leda sig själv och andra när
strukturerna förändras, göra osäkerheten till en 
drivkraft.

21Kurstorgets ledarskapsutbildningar 2018-2019



Vår ledarskapsfilosofi
Lösningar växer ur mänskliga relationer. 

Lösningar är dynamiska. 
De ägs av alla och ingen. 

När enskilda människor finner varandra kan 
de börja bygga tillsammans. 

Där och då skapas närsamhället.

22Kurstorgets ledarskapsutbildningar 2018-2019
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Greppa komplexa utmaningar. Fördjupa dina nätverk. Håll dig uppdaterad.

Ledarskapsutbildningar - på svenska.



Förändringsstöd från Kommunförbundet
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• Dokumentmallar stöder beredningen av vårdreformen i landskapen
• PM om valbarhet till landskapsfullmäktige 
• Handböcker, anvisningar och verktyg för reformen 
• Lägesbilder och forskningsresultat 
• Aktualitetsöversikten Förändringsläget utkommer en gång i månaden på 

finska med inslag på svenska.

• Läs mer och beställ information: kommunforbundet.fi/forandringsstod



Barbro Teir
Projektledare

Elin Johansson
Utbildningsplanerare

Linnea Nyanney
Assistent

kurser@kommunforbundet.fi
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Håll koll på kommunsektorn!

www.kommuntorget.fi

Facebook.com/kommuntorget

@kommuntorget

Kommuntorgets och andra
svenska och tvåspråkiga
nyhetsbrev till din e-post!

28.9.2017
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Tidningen 4 nummer/år
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Tack 
#Landskapsbesok #Osterbotten
@pliitto @KristinaWikberg

Kiitos 
#Maakuntatilaisuus #Pohjanmaa 
@pliitto@KristinaWikberg

28.9.2017
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