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Tillsättande av Österbottens organisationsdelegation  
 
 Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt 26.3.2018 att till-

sätta Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2018–
2020. Vidare beslöt landskapsstyrelsen att inleda processen för att utse 
medlemmar till delegationen. 

 
 Syftet med organisationsdelegationen är bland annat att 1) stärka orga-

nisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet, i beredningen av land-
skapsreformen och som tjänsteproducenter, 2) göra organisationsverk-
samheten synlig och känd, 3) främja medborgarnas och organisationer-
nas delaktighet och det civila samhället i landskapet samt 4) öka samar-
betet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan orga-
nisationerna och den offentliga sektorn. Delegationen ska bland annat 

 
- genom sin expertis utgöra ett stöd i beredningen av det nuvarande 

och nya landskapets strategier, program och servicelöften samt tjäns-
tehelheter 

- lyfta fram organisationsfältets önskemål och behov bl.a. genom att 
ge utlåtanden och ställningstaganden samt lägga fram initiativ/för-
slag till landskapsstyrelsen 

- förbereda ett årligt organisationsforum i landskapet samt vid behov 
andra evenemang och insatser som underlättar samarbetet mellan 
organisationer samt samarbetet mellan organisationer och offentliga 
sektorn. 

 
Organisationsdelegationen är öppen för organisationer och föreningar vil-
kas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet och det nya 
landskapet Österbotten. Delegationen sätts samman av organisationer 
och föreningar inom olika sektorer så att den verksamhetsmässigt, reg-
ionalt och språkligt sett får en så bred och heltäckande representation 
som möjligt. Valet av medlemmar till delegationen utgår från följande 
kriterier: 

 
- organisationens sektor (målet är att få en väl avvägd sammansätt-

ning av organisationer inom olika sektorer) 
- verksamhetsställenas läge och verksamhetens geografiska omfatt-

ning (organisationer med verksamhet i hela landskapet ges företräde) 
- organisationens verksamhetsspråk (målet är att få en balanserad 

sammansättning med både svensk- och finskspråkiga medlemmar) 
- verksamhet som gynnar olika organisationers och föreningars samar-

bete (organisationer som driver på samarbete och samlar ett antal 
organisationer och föreningar ges företräde) 

- antal medlemmar och verksamhetsvolym i organisationen (t.ex. års-
budget 2017, verksamhetsformer, hur många människor når verk-
samheten ut till) 
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- jämställdhet (målet är att få en balanserad sammansättning med 
både kvinnor och män). 

  
Delegationen sammanträder allt efter behov 2–4 gånger per år, företrä-
desvis under tjänstetid i Vasa. Delegationens organisations- och före-
ningsmedlemmar får på begäran ersättning för sina resekostnader. 
 

 Organisationer och föreningar i Österbotten ombes föreslå lämp-
liga personer till medlemmar i organisationsdelegationen på 
adressen www.obotnia.fi/regionutveckling/organisationsdelegation. För-
slagen ska skickas in senast 30.4.2018. 

 
 Landskapsstyrelsen utser organisationsdelegationen utifrån förslagen. 
 

Ytterligare information ges av: 
 
Utvecklingsplanerare Irina Nori  
tfn 044 032 0644, irina.nori@obotnia.fi 

 
Förändringsledare Varpu Rajaniemi 
tfn 044 320 6561, varpu.rajaniemi@obotnia.fi 
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