Från regionalisering
till regional närvaro
Strategi för en reform av regionaliseringen

Varför behövs en förändring?
•

De nuvarande målen för regionaliseringen beaktar inte tjänsterna,
servicestrukturen eller den övergripande säkerheten.

•

I fråga om regionaliseringen är samordningsgruppens och styrningens
verkningsfullhet i nuläget svag. Planmässigheten och helhetssynen saknas.
Processen koncentrerar sig på investeringar i och nedläggningar av enskilda
aktörer och ämbetsverk.

•

Den gällande lagstiftningen och verksamhetsmodellen gör att man vid
regionaliseringen utgår från att arbetsplatserna finns antingen i
huvudstadsregionen eller i övriga Finland.

•

Verksamhetsmiljön har förändrats. I och med digitaliseringen har
nätförbindelserna utvecklats och arbetet övergått till informationssystem.
Arbetet kan organiseras mer flexibelt.
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Utgångspunkterna för strategin
•

Det behövs riktlinjer:
”Hurdan regional statlig verksamhet och närvaro eftersträvas under 2020-talet i syfte att
genomföra ämbetsverkets uppgifter och att betjäna medborgare och företag med
hänsyn till olika kund- och språkgrupper, och hurdana förändringar kräver detta i de
regionala målen och verksamhetsprinciperna?”

•

Regeringsprogrammet:
”Statliga arbetsuppgifter organiseras så att man utnyttjar multilokalitet och
platsoberoende arbete som möjliggörs av smart teknik.”

•
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Riktlinjerna utgör grunden för reformen av den lagstiftning som hänför sig till
regionaliseringen
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Från regionalisering till regional närvaro
•

Vi slopar begreppet regionalisering och ersätter det med statlig regional närvaro.

•

Vid samordningen slopar vi de förfaringssätt som utgår från investeringar i och
nedläggningar av enskilda enheter och funktioner och ersätter det med en ny modell för en
starkare och långsiktigare förvaltningsövergripande planering, styrning och uppföljning på
statsrådsnivå.

•

Vi slopar jämförelsen enligt huvudstadsregionen - övriga Finland och ersätter den med en
sådan granskning av närvaron som omfattar hela landet.

•

I lagstiftning och planering utgår vi från behovet och nyttan av statlig närvaro så att
utvecklingen i hela landet främjas.
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Från regionalisering till regional närvaro
Den statliga närvaron i regionerna beror på
•

servicebehovet

•

och ändamålsenlig organisering av myndighetsverksamheten.

Genom närvaron främjas
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•

regionernas livskraft,

•

säkerheten och

•

statens konkurrenskraft som arbetsgivare.

Strategi för en reform av regionaliseringen

Mål för regional närvaro
Staten ska tillgodose servicebehoven
•

Erbjuda service via flera olika kanaler och i samarbete med övriga aktörer inom offentlig förvaltning.

•

Erbjuda service till olika kundgrupper med beaktande av jämlikhet, språkliga rättigheter och övriga grundläggande fri- och
rättigheter.

Staten organiserar myndigheternas uppgifter ändamålsenligt
•

Utnyttja kunnande och resurser effektivt oberoende av platsen.

•

Öka de gemensamma lokalerna inom offentlig förvaltning.

•

Effektivisera samarbetet inom offentlig förvaltning och utveckla verksamhetsmodellerna och arbetsmetoderna.

Staten ska stärka livskraften och säkerheten i regionerna
•

Staten ska vara en aktiv aktör och samarbetspartner i regionerna.

•

Statens verksamhet i regionerna ska stödja livskraften och stärka kompetensklustren.

•

Närvaron i regionerna påverkar den övergripande säkerheten och trygghetskänslan.

Staten stärker sin konkurrenskraft som arbetsgivare
•
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Staten ska vara en flexibel arbetsgivare som öppnar många möjligheter, fungerar som föregångare och skapar multilokala
och platsoberoende arbetsmöjligheter.
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Strategiska åtgärder
Nya mål för regional närvaro.
I lagstiftningen och planeringen ska man utgå från hela landets behov och nytta av statlig närvaro. Den statliga närvaron i regionerna
ska i huvudsak utgå från behoven av tjänster och myndighetsverksamhet. Dessutom ska man stärka livskraften, säkerheten,
jämlikheten i regionerna med beaktande av alla kund- och språkgrupper och statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Multilokaliteten
och det platsoberoende arbetet främjar många av de mål som sattas upp för strategin.

Planmässigheten och samordningen av helheten i den regionala närvaron främjar uppnåendet av
målen för strategin.
Vi skapar en ny verksamhetsmodell för en starkare och långsiktigare förvaltningsövergripande planering, styrning och uppföljning på
statsrådsnivå. Samordningen utvidgas så att den omfattar den helhet som består av statens nätverk av verksamhetsställen samt
tillgängliga tjänster. Den nya verksamhetsmodellen integreras i de befintliga planeringsprocesserna inom förvaltningen.

Rollen för samordningsgruppen för regionaliseringen förändras.
Samordningsgruppen får en ny roll (och namn). Den ska stödja statsrådet i stället för att som nu yttra sig om enskilda ärenden, och
den ska bereda, följa upp och utvärdera planer mera strategiskt än nu.
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Vad händer om målen uppfylls?
Reformen av
regionaliseringslagstiftningen

Den offentliga
förvaltningens strategi

Reformprogram för
statens personalledning

Projektet för utveckling av statens
nätverk av verksamhetsställen och
det gemensamma kundservicenätet
inom offentlig förvaltning

Statens lokalstrategi
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Inleds med grund i det strategiska arbetet.

Arbetet pågår.
”En nationell strategi och en plan för genomförandet av den, som innehåller principerna för
reformen av den offentliga förvaltningen och servicen.”
Arbetet pågår.
”Reformerar statens personalledning och utvecklar de anställdas upplevelse i syfte att förbättra
statens konkurrenskraft som arbetsgivare.” I programmet ingår ett projekt som främjar
multilokalitet och platsoberoende arbete.
Arbetet pågår.
”Målet är att beakta de snabba förändringarna i verksamhetsomgivningen genom att förnya
statens nätverk av lokaler och den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice under
2020-talet.”
Inleds under våren 2020.
Innehåller strategiska prioriteringar och mål för statens lokalförvaltning. Ett arbetsverktyg för att
utveckla, förenhetliga och effektivisera användningen av statens arbetsmiljöer och lokaler.
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Reformen av regionaliseringen är ett led i genomförandet av

regeringsprogrammet och strategin för den offentliga förvaltningen
– världens bästa offentliga förvaltning
AuroraAI,
nationella programmet

Nationella
stadsstrategin
Informationspolitik

SOTE-REFORMEN

Nationella
demokratiprogrammet

Parlamentarisk utredning av regionförvaltning och
sektorsövgripande landskap

Ohjaus2020-projektet
Systemförändring och
innovationsverksamhet inom
offentliga sektorn (EU/OECDprojekt)

Forumet
för offentlig
upphandling

10

Kommunernas
lägesbild

Öppen
förvaltning

Regionaliserings
- reformen
Programmet
för reformen
av personalledningen

Programmet
för främjande
av
digitalisering
Fastighets- och
lokalitetsstrategin

Utveckling av
statens
lokalnätverk och
gemensamma
kundservicenätverk

