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Statens ämbetsverk på Åland

Finansministeriets ställningstagande till bokslutet 2019
Finansministeriet ger ett motiverat ställningstagande enligt 66 § i förordningen
om statsbudgeten (1243/1992) om bokslutet 2019 för Statens ämbetsverk på
Åland.
Grunden för ställningstagandet är ämbetsverkets bokslut, som innehåller verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen från statens revisionsverk.
Ministeriets allmänna omdöme om resultaten för Statens ämbetsverk på Åland
och hur målen har uppnåtts är bra1. Statens revisionsverk hade inget att anmärka på för ämbetsverkets del i revisionsberättelsen.
1 Bedömning av resultatet och dess utveckling samt av uppnåendet av de uppställda resultatmålen
Statens ämbetsverk på Åland har uppnått goda resultat under en längre tid.
Statens ämbetsverk på Åland uppfyller sina resultatmål för verksamheten
mycket bra. Hanteringen av de intellektuella resurserna har överlag varit god
men varierat lite årsvis, vilket delvis reflekterar att ämbetsverket har få anställda (15 årsverken) och då syns även små förändringar på helhetsnivå.
Inledningen och ledningens översikt, vilka ingår i bokslutet, ger en bra bild av
verksamheten vid Statens ämbetsverk på Åland samt av läget i landskapet
Åland 2019. Ämbetsverket har en särskild roll som företrädare för statsmakten
i landskapet och främjare av ett gott och välfungerande samarbete mellan
landskapets självstyrelseorgan och statsmakten.
Ämbetsverket uppnådde i huvudsak, precis som tidigare år, sina mål för samhälleliga verkningar och resultatet av verksamheten.
För verksamhetens effektivitet eller antalet prestationer har inga egentliga mål
ställts upp, utan ämbetsverkets verksamhet följs upp och styrs med hjälp av
indikatorer. Antalet prestationer har varit så litet att det inte är förnuftigt att
ställa upp mål för det. Antalet prestationer har också i huvudsak varit oförändrat i jämförelserna mellan åren. I lantbruksförvaltningen ökade antalet prestationer jämfört med året före.
I ämbetsverkets bokslut redovisas som nyckeltal för verksamhetens effektivitet
kostnaderna per arbetstimme och årsverke, totalkostnaderna sektorsvis, lönsamhet per prestation samt inkomster från avgiftsbelagd verksamhet.
Verksamhetens effektivitet kan bedömas vara på en nivå som motsvarar tidigare år.
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Ämbetsverket uppnådde delvis målen för personalresurserna. Antalet årsverken vid ämbetsverket blev som planlagt (utfall 15,2; ram 15).
Ämbetsverket har uppfyllt de mål som uppställts för det. Ämbetsverket hamnade emellertid lite under de numerära målen för personalresurserna. Helhetsresultatet i enkäten om arbetstillfredsställelse (3,85) blev emellertid lite bättre
jämfört med föregående år och ligger på en hög nivå. Ledarskapsindexet sjönk
en aning. Sjukfrånvarodagarna per årsverke minskade märkbart, men de var
fortfarande ganska många (2019: 13,3 och 2018: 28,8). Vid ett litet ämbetsverk är nyckeltalen känsliga för plötsliga förändringar, till exempel redan på
grund av en enskild längre sjukledighet.
2 Bedömning av huruvida de grunder som använts för resultatrapporteringen är ändamålsenliga
med tanke på styrningen och resultatansvaret samt ministeriets ställningstagande till
utvecklingsbehoven
Bokslutet och verksamhetsberättelsen för Statens ämbetsverk på Åland ger
enligt finansministeriet till väsentliga delar en heltäckande och tillförlitlig bild av
ämbetsverkets verksamhet.
Såsom finansministeriet även tidigare har konstaterat är ämbetsverkets verksamhetsberättelse genomgripande och ger en heltäckande och detaljerad bild
av ämbetsverkets verksamhet och resultat och dessutom av de medel och åtgärder som tillämpats för att uppnå resultaten.
I ledningens översikt skulle man kunna betona utvärderingen av verksamheten
och ledningens uppfattning av hur resultaten uppnås och konstatera de mest
centrala förändringarna i ämbetsverkets verksamhet och hur målen uppnås. I
kapitel 4 som handlar om funktionell effektivitet skulle man kunna lägga till en
helhetsbedömning av hur de totala kostnaderna och lönsamheten utvecklats
jämfört med de föregående åren och vilka faktorer som förklarar utvecklingen.
Statens revisionsverk har i sin årliga sammanfattning fäst uppmärksamhet vid
vissa frågor och utvecklingsbehov. Statens ämbetsverk på Åland bör beakta
dem i innevarande års verksamhet och beredningen av bokslutet.
3 Åtgärder som ämbetsverket bör vidta baserat på bokslutet och för att förbättra resultatet
Ämbetsverket har uppnått de uppställda verksamhetsmålen inom ramen för de
anvisade resurserna och anslagen. Nyckeltalen för hur ämbetsverkets årsverken utvecklas förbättrades delvis jämfört med föregående år, men de uppnådde inte helt målen. De ligger emellertid fortfarande, med undantag av sjukfrånvaron, på en mycket hög nivå jämfört med det statliga medeltalet.
Enligt finansministeriet kan man inte identifiera några särskilda åtgärder som
ämbetsverket behöver vidta för att förbättra resultatet.
4 Åtgärder som finansministeriet vidtar baserat på bokslutet och för att förbättra resultatet
Magistraterna, enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och Befolkningsregistercentralen sammanslogs till en ny helhet den 1 januari 2020 och blev Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, vars styrning finansministeriets OffICT-avdelning
ansvarar för. Vid ministeriet har avdelningen för utveckling av statsförvaltningen och OffICT-avdelningen under 2019 diskuterat och kommit överens om
samarbete och kontaktpersoner i frågor som rör styrningen av ämbetsverken.
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Ett nytt gemensamt strategidokument har utarbetats för regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna för åren 2020–2023. Statens
ämbetsverk på Åland genomför i tillämpliga delar tyngdpunkterna i strategidokumentet.
Vid ministeriet pågår ett utvecklingsprojekt vars mål är att förbättra resultatstyrningen och ekonomiplaneringen samt effektivisera, förbättra och förtydliga
processerna för planering, styrning och uppföljning.
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