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April 2017 

 
Lagpaketet i sammandrag 
 

Regeringen drog i april 2016 upp riktlinjerna för landskapens uppgiftsområden. Uppgifter ska 

överföras till landskapen från kommunerna, landskapsförbunden och andra samkommuner, 

närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt 

regionförvaltningsverken. Riktlinjerna angav också principerna för en ny uppgiftsfördelning när 

det gäller förvaltningsstrukturen. Enligt den ska en tydlig arbetsfördelning mellan 

kommunerna, landskapen och staten ligga till grund för landskapens uppgifter från och med 

den 1 januari 2019.  

Enligt den nya arbetsfördelningen är kommunerna samfund för lokal delaktighet, demokrati, 

bildning och livskraft och sköter självstyrelseuppgifter som beslutats av invånarna (allmänt 

ansvarsområde) och lagstadgade lokala uppdrag. Kommunerna ska i enlighet med principerna 

i gällande lagstiftning även i fortsättningen svara för sysselsättningen och främja den. Vidare 

har kommunen ansvaret för att främja kunnande och bildning samt hälsa och välfärd, liksom 

för idrotts-, motions- och kulturtjänster samt andra fritidstjänster, ungdomsväsendet, den 

lokala näringspolitiken, markanvändningen, byggandet och stadsplaneringen. 

Landskapen ansvarar för social- och hälsovården, räddningsväsendet, miljö- och hälsoskyddet, 

de regionala utvecklingsuppgifterna och främjandet av näringarna, styrningen och planeringen 

av områdesanvändningen, främjandet av landskapets identitet och kultur samt för de övriga 

regionala tjänster som överförs till landskapet med stöd av lag. 

Staten ansvarar för att upprätthålla och utveckla rättsstaten samt trygga och utvärdera de 

grundläggande rättigheterna. Staten sköter också säkerhetsuppgifter, internationella och 

rikstäckande uppgifter, och ansvarar för tillsynen över jämlikheten och allmänintresset. 

Principen när det gäller statens förvaltningsuppgifter är nationell behörighet, även då 

uppgifterna kräver regional eller lokal närvaro. En annan princip för statens 

förvaltningsuppgifter är att man tillämpar nationellt enhetliga tillvägagångssätt och lösningar. 

Propositionen sammanhänger med regeringens proposition till riksdagen med förslag till 

lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och 

hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan 

om lokal självstyrelse. Genom propositionen genomförs till övervägande del överföringen från 

statliga och kommunala myndigheter till landskapen av de uppgifter som avses i 6 § i den 

föreslagna landskapslagen och av vissa andra uppgifter.  

De viktigaste uppgiftshelheter som överförs är jordbruksförvaltningen, miljö- och 

hälsoskyddet, regionplanering, vattenskyddet och vatten- och avloppsåtgärder samt vissa 

uppgifter i samband med offentlig persontrafik.  Propositionen omfattar landskapens egna 

uppgifter bortsett från de uppgiftshelheter som överförs till landskapen genom separata 

regeringspropositioner. Dessa separata propositioner gäller i huvudsak uppgifter med 

avseende på social- och hälsovård, räddningsväsendet, regionutvecklings- och tillväxttjänster 

samt uppgifter inom trafiksektorn. Det föreslås också att de ändringar som gäller landskapens 

finansiering ska genomföras i form av en särskild regeringsproposition.  
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I den propositionen ingår förslag till omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och 

tillsynsuppgifter. Genom propositionen inrättas Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, till 

vilken man koncentrerar merparten av de uppgifter som skötts av regionförvaltningsverken 

och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som föreslås bli nedlagda, samt 

en del av de uppgifter som skötts av närings-, trafik- och miljöcentralerna, som också föreslås 

bli nedlagda. Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet är en sektorsövergripande statlig 

förvaltningsmyndighet med riksomfattande behörighet som genom sin verksamhet i 

regionerna ska trygga de grundläggande rättigheterna och rättssäkerheten samt bevaka 

allmänintresset genom att sköta uppgifter i samband med verkställande och styrning samt 

tillsyn över efterlevnaden av lagstiftningen. Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet är en ny 

typ av myndighet som lyder under statsrådet och är gemensam för de styrande ministerierna. 

I propositionen ingår också ett förslag till lag om Statens ämbetsverk på Åland. 

Ansvaret för organiseringen av de tjänster och uppgifter som ingår i propositionen överförs till 

landskapen från och med ingången av 2019. Också de föreslagna ändringarna av 

organisationen av statsförvaltingen och inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 

genomförs vid ingången av 2019. 

Experterna: 

Tarja Hyvönen, regeringsråd, FM, tfn 02955 30147 

Sami Kouki, lagstiftningsråd, FM, tfn 02955 30129 

Jaska Siikavirta, lagstiftningsråd, FM, tfn 02955 30370 

Ilkka Turunen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


