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Forssan seudun kuntien johtoryhmät sekä valtuuston ja hallituksen
puheenjohtajat kokoontuivat 29. - 30.8.2019 seminaariin pohtimaan
seudun kuntien yhteistyömalleja vuosille 2020 - 2024. Yhteistyötä on
lisättävä, jotta seudun kunnat pystyvät entistä paremmin vastaamaan mm. väestön ikääntymisen, kuntatalouden heikkenemisen ja
palvelujen sopeuttamisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tulevaisuudessa työvoiman saatavuus, osaavan työvoiman rekrytointi, on haaste koko seudulle.
Uusia yhteistyökohteita pohdittiin neljässä ryhmässä (hallinto, sivistys, tekninen sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat) ja ryhmät
aikatauluttivat ehdotuksensa suunnitteluvuosille.
Kaikki kuntien valtuutetut kutsuttiin seminaarin yhteenvetotilaisuuteen Forssan kaupungintalon valtuustosaliin 23.10.2019.
Forssan seudun kuntajohtajat ovat työstäneet valmisteluaikataulua
seminaarin ja yhteenvetotilaisuuden jälkeen. Jatkotoimenpiteitä varten on nostettu esille kohteita, jotka tehostavat toimintaa ja tuovat
mukanaan säästöjä. Esitys käsitellään samansisältöisenä Forssan
kaupungin ja seudun kuntien valtuustoissa. Uusia toimintamalleja on
syytä edelleen hakea, ja yhteistyömallien kokonaisuutta on syytä
pohtia syvällisemmin viimeistään seuraavien kuntavaalien jälkeen.
Selvitettävät yhteistyökohteet ja alustava aikataulutus ovat:
1) hallinto
-yhteiset järjestelmät ja palvelut sisältävä talous- ja palkkahallinnon
yhteistyö; valmistelu vuosina 2019 – 2020 ja aloitus vuonna 2021
-seudullinen tietohallinto ja ICT-yhteistyö: valmistelu vuosina 2020 –
2021 ja aloitus vuonna 2021
-seudullisen investointikehyksen suunnittelu ja tulevaisuuden tarvekartoitus: valmistelu vuosina 2020 – 2021 ja aloitus vuonna 2021
2) sivistys
-seutukirjasto: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021
-erityisen tuen palvelurakenteiden kehittäminen ja sopimusten uudistaminen vuonna 2020
-toisen asteen koulutuksen seudullinen yhdistäminen: valmistelu
vuonna 2020 ja toimenpiteet vuosina 2021 – 2022

3) tekninen
-vuokra-asuntoyhteistyö: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna
2021
-yhteinen kiinteistönhoito: valmistelu vuonna 2022 ja aloitus vuonna
2023
-yhteinen tekninen toimi vuonna 2024
4) työllistäminen
-seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteeminen valmistelu vuosina
2019 - 2020
5) seutustrategian toteuttaminen
-seutustrategian nykyisten ja tulevien kärkihankkeiden lisäksi tiivistetään yhteistyötä yritysneuvonnassa, elinkeinopolitiikassa, kaavoituksessa ja investointien suunnittelussa
6) nuorisotyö
-yhteistyön lisääminen etsivässä nuorisotyössä ja ohjaamopalveluiden laajentaminen kaikkia kuntia palvelevaksi: valmistelu vuonna
2020 ja aloitus vuonna 2021
Valmistelun käytännön organisoinnin toteutuksesta vastaavat kuntajohtajat yhdessä johtoryhmien jäsenten ja muiden viranhaltijoiden
kanssa.
Kaupungin ja kuntien yhteiseksi päätökseksi ehdotetaan sitoutumista
edellä mainittujen yhteistyökohteiden valmisteluun.
(MP)
Lisätiedot: kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260,
jari.kesaniemi(ät)forssa.fi
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaupungin ja sen yhtiöiden valmistelevan yhdessä seudun muiden kuntien kanssa yllä yhteistyökohteina lueteltujen palvelujen ja
muiden toimintojen järjestämistä.
Käsittely: Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti, että kaupunginhallitus panee asian pöydälle lisäharkintaa varten. Päätettyään
keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen asiasta
yksimielinen.
Päätös: Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle lisäharkintaa varten.

