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Rekommendation om ordnande och organisering av kommunikationen 
i landskapens temporära förvaltning från och med den 1 juli 2017. 

Landskapets temporära beredningsorgan ska informera invånare i området, 
användare av tjänsterna, kommuner, organisationer och andra sammanslutningar 
om hur beredningen framskrider och vid behov ge dem möjlighet att bli hörda i 
betydande ärenden som bereds. (10 § i utkastet till införandelagen) 

Landskapslagen och införandelagen avses träda i kraft den 1 juli 2017. Landskapen inrättas 
från och med denna tidpunkt. För genomförandet av social- och hälsovårds- och 
landskapsreformen tillsätts den 1 juli 2017 ett temporärt beredningsorgan i varje landskap. 
Det bereder inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning tills landskapsfullmäktige 
har utsetts och den landskapsstyrelse som landskapsfullmäktige har tillsatt har inlett sin 
verksamhet. 

Under det temporära beredningsorganets verksamhet ansvarar landskapet för 
kommunikationen vid sidan om sina övriga uppgifter. En lyckad kommunikation i 
övergångsskedet förutsätter rättidig, tillförlitlig och öppen kommunikation. Det behövs även 
ett öppet informationsflöde och gemensamt överenskomna spelregler för att genomföra 
kommunikationen mellan de deltagande organisationerna under förändringen. Förutsättningen 
för att lyckas med uppgiften är att det temporära beredningsorganet tilldelas tillräckligt med 
kompetent kommunikationspersonal och att man kommer överens om en tydlig fördelning av 
kommunikationsansvaret. I praktiken innebär detta att de organisationer som deltar i 
beredningen ställer kommunikationsresurser till förfogande för det temporära 
beredningsorganet. 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och en väsentlig del av ledarskapet. Vid förändring 
framhävs alltid betydelsen av kommunikation. I social- och hälsovårds- och landskapsreformen 
är en öppen och aktiv kommunikation samt växelverkan viktiga förutom för de organisationer 
som genomgår förändringen även för intressentgrupperna, samarbetspartnerna och invånarna. 

 

Rekommendation 

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet rekommenderar landskapsförbunden, 
kommunerna, samarbetsområdena inom primärvården och socialvården, sjukvårdsdistriktet, 
specialomsorgsdistriktet, räddningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och 
näringsbyrån att 

• organisationerna lyfter fram kommunikationen under det temporära beredningsorganet 
som en strategisk framgångsfaktor och överlämnar sina kommunikationsresurser till 
förfogande för det temporära beredningsorganet från och med den 1 juli 2017 

• för att sköta kommunikationsuppgiften för det temporära beredningsorganet ordnas 
kommunikationens funktionalitet i landskapet genom att kommunikationen organiseras 
och tilldelas resurser i god tid före den 1 juli 2017 

• organisationerna kommer sinsemellan överens om olika aktörers kommunikationsroller 
och fastställer den kommunikativa arbetsfördelningen mellan olika aktörer 

• till landskapets temporära förvaltnings förfogande finns åtminstone ett 
kommunikationsproffs, som samordnar social- och hälsovårds- och landskapsreformens 
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kommunikation inom landskapsområdet (i samarbete med samtliga 
kommunikationsproffs i de organisationer som ingår i förändringen) 

• den som ansvarar för kommunikationen har en genuin möjlighet att delta i det 
temporära beredningsorganets verksamhet och tillgång till de forum som ansvarar för 
det temporära beredningsorganets beslutsfattande  

• den som har ansvaret för kommunikationen har ett klart skrivet mandat för att fungera 
inom landskapets område som koordinator för kommunikationen i samarbete med olika 
organisationer enligt överenskomna spelregler  

• den ansvariga för kommunikationen sköter sin uppgift så att alla deltagande 
organisationer hör till ett gemensamt kommunikationsnätverk. Inom nätverket kommer 
man närmare överens om åtgärder och verksamhetssätt i praktiken. 

• den ansvariga för kommunikationen rapporterar till det temporära beredningsorganet 
om frågor som gäller kommunikationen och får det bakgrundsstöd som denna behöver 
för att sköta kommunikationen. 

 

Bakgrunden till rekommendationen 

Tillsättande av temporärt beredningsorgan och dess uppgifter 

Landskapsförbundet, kommunerna, samarbetsområdena inom primärvården och socialvården, 
sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, räddningsverket, närings-, trafik- och 
miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån ska komma överens om det temporära 
beredningsorganets sammansättning. Avtalsförhandlingarna leds av landskapsförbundet som 
också tillsätter det temporära beredningsorganet enligt vad som avtalas i förhandlingarna.  

Ledamöterna i beredningsorganet ska utses bland ovan nämnda organisationers 
tjänsteinnehavare. Ledamöterna ska ha god sakkunskap om verksamheten och ekonomin inom 
sitt verksamhetsområde. De valda personerna kvarstår i tjänsteförhållande till de 
organisationer som avses ovan. De bör befrias från sina egentliga uppgifter så att de vid behov 
kan arbeta i beredningsorganet också på heltid. De myndigheter varifrån uppgifter och 
personal har överförts till landskapet ska samarbeta med beredningsorganet och vid behov ge 
handräckning. 

Det temporära beredningsorganet kan i landskapens namn vidta vissa rättshandlingar och 
anställa hos landskapen egna visstidsanställda tjänsteinnehavare. Beredningsorganet kan 
anställa personal för landskapet genom tidsbundna tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden som 
gäller högst till utgången av 2018. Beredningsorganet kan inom sig tillsätta sektioner som har 
hand om särskilda uppgifter och överföra beslutanderätten i dessa uppgifter till sektionen. 

Det temporära beredningsorganet har till uppgift 

• att kartlägga den personal som övergår till landskapen och att för landskapsfullmäktige 
bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal  

• att delta i utredningen av fast och lös egendom som övergår till landskapen 
• att delta i utredningen av avtal för dem som övergår till landskapen och av deras 

rättigheter och skyldigheter 
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