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Faktablad om verkställigheten  
och det temporära organet 

Verkställigheten
 � Det egentliga verkställandet inleds efter att lagarna 
trätt i kraft. I vissa områden har man eventuellt re-
dan inlett beredningen på eget initiativ. 

 � Det viktigaste syftet med verkställandet är att sä-
kerställa att de blivande välfärdsområdena och de-
ras centrala tjänster fungerar störningsfritt med 
tanke på kunderna och de anställda när reformen 
träder i kraft den 1 januari 2023. 

 � Verkställandet består i att
 – upprätta de förvaltningsstrukturer som 
välfärdsområdena behöver för att inleda sin 
verksamhet enligt tidsplanen 

 – bygga upp system för ledningen och säkerställa 
personalens kompetens, kunnande och känsla av 
trygghet vid förändringarna  

 – säkerställa att både befintliga och nya 
informationssystem och e-tjänster fungerar 

 – säkerställa att servicenivån upprätthålls i 
överföringsfasen och därefter 

 – bygga upp fungerande samarbetsformer och 
kontaktytor för tjänsterna för samarbetet mellan 
välfärdsområdena och kommunerna

 – stödja områdena så att de kan utveckla och 
sprida skalbara lösningar 

 – främja invånarnas och intressegruppers 
delaktighet i genomförandet av reformen

 � Som stöd för verkställandet finns bl.a. den regio-
nala och nationella färdplanen, gemensamma be-
redningsgrupper och nätverk, svaren på vanliga 
frågor och det stöd som ges lokalt i områdena. 

 � Det nationella verkställandet stöder det verkstäl-
lande som sker i områdena och säkrar ett aktivt 
samarbete mellan de blivande välfärdsområdena, 
ministerierna och de övriga aktörerna.  

 � Reformen medför kostnader i samband med för-
ändringarna, och det betalas ersättningar till de 
olika aktörerna. 

Det temporära organet
 � Kommunerna inom välfärdsområdet samt samar-
betsområdena för primärvården och socialvården, 
sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och 
det lokala räddningsväsendet (parter) avtalar om 
det temporära beredningsorganets sammansätt-
ning och om vilken myndighet som ska tillsätta be-
redningsorganet. 

 � Medlemmarna i det temporära organet ska stå i 
tjänsteförhållande till en part. Den beredning som 
leds av organet finansieras med statens medel. 

 � Det temporära organet ska inrättas enligt avtalet så 
snart som möjligt efter att lagen trätt i kraft, senast 
inom två månader. Om det temporära organet inte 
tillsatts inom två månader, ska statsrådet tillsätta 
organet. 

 � Det temporära organets uppgifter regleras genom 
lag. Det temporära beredningsorganet leder bered-
ningsarbetet inriktat på att inleda välfärdsområdets 
verksamhet och förvaltning och utövar därmed 
sammanhängande beslutanderätt samt för talan i 
frågor som gäller dess uppgifter, tills välfärdsområ-
desfullmäktiges mandatperiod börjar.

 � Det temporära organet bereder de ärenden som 
behandlas av fullmäktige. Organet kan ingå avtal 
och anställa personal endast för viss tid, och högst 
till den 31 december 2023. 

 � Vanliga frågor och svar om tillsättandet och 
verksamheten i det temporära organet: 
soteuudistus.fi/sv


