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GODKÄNNANDE AV HUS-SAMMANSLUTNINGENS GRUNDAVTAL
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@borga.fi
Enligt 13§ i lagen om ordnande av social- och hälsovården och
räddningsväsendet
i
Nyland
(615/2021)
inrättas
HUS-sammanslutningen genom ett avtal mellan välfärdsområdena i
Nyland och Helsingfors stad (grundavtalet). HUS-sammanslutningen
anses ha inrättats efter det att välfärdsområdena och Helsingfors
stad har godkänt grundavtalet.
Andelen av HUS-sammanslutningens tillgångar samt ansvaret för
dess skulder bestäms i fråga om varje välfärdsområde i Nyland som
är medlem i HUS-sammanslutningen samt Helsingfors stad i
förhållande till stadens och välfärdsområdets andelar av
grundkapitalet.
I grundavtalet för HUS-sammanslutningen ska det utöver vad som
föreskrivs i lagen om välfärdsområden bestämmas om innehållet i
grundavtalet för välfärdssammanslutningen. I grundavtalet ska det
dessutom avtalas om Helsingfors universitets deltagande i
förvaltningen av det universitetssjukhus som avses i 7§.
Med stöd av 9§ i den så kallade införandelagen (616/2021) har
HUS-samkommunens
styrelse
tillsatt
en
temporär
HUS-beredningsgrupp, vars huvudsakliga uppgift har enligt 11 §
varit att bereda HUS-sammanslutningens grundavtal. Till gruppen
valdes representanter från Helsingfors stad, varje välfärdsområde
och HUS-samkommunen. HUS-beredningsgruppen påbörjade sitt
arbete på hösten 2021 och arbetet har fortsatt fram till våren 2022.
Enligt 45§ i införandelagen ska det första grundavtalet för
HUS-sammanslutningen
beredas
så
att
fullmäktige
i
välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors stadsfullmäktige kan
godkänna det senast den 30 april 2022. Grundavtalet träder i kraft
när välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors stad har godkänt
det.
HUS-beredningsgruppen har berett grundavtalet med stöd av ett
expertsekretariat och konsulter. Slutresultatet av arbetet är utkastet
till grundavtal, som följer som bilaga till detta beslutsförslag.
I
utkastet
till
grundavtal
behandlas
bland
annat
HUS-sammanslutningens uppgifter på allmän nivå, målen och
kriterierna som beaktas i strategin samt exempel på ägarstyrningens
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medel, vilka dock fastställs noggrannare i förvaltningsstadgan och i
övriga avtal.
Enligt utkastet utöver sammanslutningsmötet den högsta
beslutanderätten. I avtalstexten bestäms noggrannare bland annat
om hur rösträtten ska fastställas i förhållande till invånarantalen. I
texten tas också ställning till sammanslutningsstyrelsens
sammansättning och uppgifter. I kapitlet om ekonomi beskrivs bland
annat hur grundkapitalen bildas samt principerna för
inkomstbildningen, budgeten och ekonomiplanen. Texten innehåller
också bestämmelser om utjämningen av betalningsandelar,
uppföljningen av ekonomin och verksamheten samt investeringarna.
I avtalsutkastet beaktas separat övergången av andelar av
grundkapitalet från Mörskom och Pukkila (samkommunen
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) till höjningar av Östra
Nylands grundkapital vid HUS-sammanslutningen. Avsikten är att
budgetberedningen beskrivs noggrannare i ett separat dokument för
processbeskrivning.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen antecknar utkastet till grundavtalet för
kännedom och diskuterar om det.

