1 (1)

7.4.2017

Utveckling av nätverket som ordnar yrkesutbildning i Östra Nyland: Infobrev 3
Styrgruppen höll sitt aprilmöte i Sockengården i Sibbo den 5 april 2017. Som ordförande fungerade
styrgruppens ordförande och Lovisa stads bildningsdirektör Thomas Grönholm.
FCG:s slutrapport
Konsultbyrån FCG har lämnat utkast till slutrapporter till styrgruppen. Två stycken slutrapporter har
uppgjorts. Den ena gäller Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (IUKKY) och Point
College, och den andra Inevon och Prakticum.
Eventuella korrigeringsförslag ska lämnas till förändringsledaren senast efter påsk.
Korrigeringsförslagen ska enbart gälla sakfel. Slutrapporterna förblir utkast tills de godkänns.
Grundavtal
Utifrån diskussioner mellan kommun-/stadsdirektörernas och förändringsledaren har
förändringsledaren utarbetat ett utkast till grundavtal för det första skedet för kommunerna.
Grundavtalet för det första skedet (när det har godkänts) är i kraft under tiden 1.6.2017–31.12.2018.
Utkastet skickades till kommundirektörerna i början av april.
Utredning av avvecklingen
För att kommunerna ska kunna fatta beslut om att eventuellt frigöra sig från samkommunerna och
ansluta sig till det nya aktiebolaget, måste de ekonomiska konsekvenserna av avvecklandet av
samkommunerna vara så klara som möjligt. Som grund för beslutsfattandet bereder FCG som bäst
ett avvecklingsutkast till kommunerna/städerna. Kommunerna/städerna ska beakta att deras andel av
samkommunen är dagens realvärde, inte det kapital som i tiden investerats i samkommunen.
Det är förnuftigt att kommunerna som utträder ur en samkommun gör det innan beslutsfattandet.
Kommunerna bör fatta sina beslut om att utträda ur en samkommun (IUKKY och Inveon) eller
fortsätta som ägare i det nya aktiebolaget inom maj månad.
Förändringsledaren levererar till kommunerna/städerna en mall för beslutsfattandet.
Samarbetsförhandlingar
Varje utbildningsanordnare ska inleda samarbetsförhandlingar i sin organisation. Lagen är bindande
på denna punkt även om företrädare för personalen har medverkat i styrgruppen.
Samarbetsförhandlingar ska hållas två gånger. Förhandlingarna i det första skedet ska hållas under
april månad.
I varje organisation som ordnar utbildning ska förhandlingarna ske enligt samma modell.
Asianajotoimisto Roihu levererar till organisationerna en mall, utifrån vilken förhandlingarna hålls.
Vid samarbetsförhandlingarna får personalen information om saken och har möjlighet att ställa frågor,
och således ansåg styrgruppen att det är onödigt att genomföra en personalenkät.
Projektets ekonomi
Projektet har hållits inom ramen för sin ekonomi. Styrgruppen tillställs en rapport över den aktuella
ekonomiska situationen. Sibbo kommun kommer att fakturera utbildningsanordnarna för januari-mars
2017 under april månad.

