ÅRSSKIFTET OCH INLEDNINGEN AV ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
Verksamheten för välfärdsområdets verksamhet inleds 1.1.2022.
Alla händelser som hör till 2021 sköts inom den gamla organisationen/kommunen. Personalen
överförs till nya uppgifter 1.1.2022 men sköter ändå om att året avslutas när det gäller t.ex. fakturering
av avgifter och hyror och när det gäller hantering av inköpsfakturor. En del deltar även i det egentliga
bokslutsarbetet. Vi har beräknat att all fakturering skall vara avslutad inom januari månad, och gärna
före dess i de kommuner där det är möjligt. Senast 1.2 behöver personalen kunna ta sig an de nya
uppgifterna på heltid för att vi även inom välfärdsområdet skall kunna hantera normala
månadshändelser inom utsatt tid.
Fakturor som gäller välfärdsområdets verksamhet måste vara utställda på Österbottens
välfärdsområde för att vi skall kunna ta emot dem. Man kan alltså inte sända vidare fakturor utställda
på kommunerna till vår adress. För att det skall gå så smidigt som möjligt så kan ni kontakta Erica
Backholm (erica.backholm@ovph.fi) för att försöka reda ut rätta ”mottagaren” innan man returnerar
fakturan. Välfärdsområdet meddelar leverantörerna om kraven på fakturans innehåll beroende på
verksamhet och service.
Nedan ännu en gång vår faktureringsadress ifall ni vill ge information till era leverantörer eller
samarbetsparter.
Österbottens välfärdsområde
PB 101
65101 VASA







E-faktura adress:FI9420521800007669
Operatörs-Id: NDEAFIHH
Operatör:
Nordea Bank Finland Abp
OVT-kod:
003703493883

Ingen kassaverksamhet överflyttas till välfärdsområdet, varken kontantkassor eller
betalterminaler.
Egendom med balansvärde faktureras till välfärdsområdet inom januari månad.
Välfärdsområdet tecknar egna försäkringar.
Bränsle- och övriga betalkort ordnas inom välfärdsområdet.
Information gällande fakturagranskning- och godkännande samt processen kring beställningar
distribueras internt via välfärdsområdets förmansforum.

Sjukvårdsdistriktets bokslutstidtabell ser ut som tidigare år. Vi kommer att fakturera och göra
clearingen av de kapitationsbaserade avgifterna den 18 januari 2022 och den slutliga statistiken får ni
samtidigt. Sammandragen över de slutliga betalningsandelarna får ni inom januari 2022.
Vi önskar er en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År och tackar för gott samarbete under planeringstiden
och önskar att ni har överseende med att det kommer att finnas vissa oklarheter även i början av nästa
år. Vi reder ut dem vartefter i bästa samförstånd!

Å Österbottens välfärdsområdes vägnar,

Lena Nystrand
Ekonomidirektör

Erica Backholm
Ekonomichef

