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Lag
om ändring av lagen om regionförvaltningsverken
Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 6 a § 1 mom., 8—10 §, 14 § 1 mom.
och 21 §,
av dem 6 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 932/2013, 9 § och 14 § 1 mom. sådana de lyder
i lag 507/2013 samt 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 507/2013, som följer:
6a§
Förordnande att tillfälligt sköta ett annat regionförvaltningsverks uppgifter
En tjänsteman vid ett regionförvaltningsverk kan på begäran av ett annat regionförvaltningsverk tillfälligt, och utan att tjänstemannens tjänsteställe ändras, ställas till det
andra regionförvaltningsverkets förfogande.
Beslut om saken fattas av den utnämnande
myndigheten. Om regionförvaltningsverken
inte når samförstånd, kan beslutet också fattas av det ministerium som svarar för sektorstyrningen. I beslutet ska det nämnas i vilken
omfattning tjänstemannen står till det andra
regionförvaltningsverkets förfogande.
— — — — — — — — — — — — —
8§
Strategisk planering och resultatstyrning
För uppnående av de allmänna mål som
gäller regionförvaltningsverkens och näRP 209/2014
FvUB 33/2014
RSv 214/2014

rings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet och för beaktande av regionernas synpunkter utarbetas för regionförvaltningsverken och för närings-, trafik- och miljöcentralerna med tanke på den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av verksamheten ett gemensamt strategidokument
(strategisk planering). För varje regionförvaltningsverk utarbetas dessutom ett resultatavtal (resultatstyrning). Strategidokumentet
och resultatavtalen utarbetas för regeringens
mandatperiod och deras innehåll ses vid behov över årligen med beaktande av de statsfinansiella ramarna och statsbudgeten.
Finansministeriet och arbets- och näringsministeriet utarbetar strategidokumentet tillsammans med de ministerier som nämns i
10 § i denna lag och i 8 § i lagen om
närings-, trafik- och miljöcentralerna
(897/2009) samt i samarbete med regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och till behövliga delar med landskapsförbunden. Om ministerierna inte uppnår enhällighet angående strategidokumentets
innehåll, avgörs ärendet av statsrådet.
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Finansministeriet utarbetar resultatavtalen
för regionförvaltningsverken tillsammans
med de ministerier som nämns i 10 § och de
myndigheter inom centralförvaltningen som
avses i den paragrafen samt i samarbete med
regionförvaltningsverken och till behövliga
delar med landskapsförbunden.
Närmare bestämmelser om innehållet i och
förfarandena för den strategiska planeringen
och resultatstyrningen av regionförvaltningsverkens verksamhet samt om grupper som
inrättas för att samordna planeringen och
styrningen får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
9§
Ordnande av den strategiska planeringen
och resultatstyrningen för uppgifter som gäller arbetarskyddet
I det gemensamma strategidokumentet för
regionförvaltningsverken och närings-, trafikoch miljöcentralerna finns ett avsnitt som
gäller planeringen och styrningen av uppgifter som gäller arbetarskyddet. Social- och
hälsovårdsministeriet utarbetar separata resultatavtal för styrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller arbetarskyddet.
Närmare bestämmelser om innehållet i och
förfarandena för den strategiska planeringen
och resultatstyrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller arbetarskyddet
får utfärdas genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet.
10 §
Sektorstyrning
Justitieministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet,
jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och
näringsministeriet, miljöministeriet och den
myndighet inom centralförvaltningen som
särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr
regionförvaltningsverkens verksamhet inom
sina egna ansvarsområden (sektorstyrning).
Finansministeriet sörjer för sektorstyrningen
när det gäller regionförvaltningsverkets ge-

mensamma funktioner och övriga åtgärder
som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom verket.
Bestämmelser om förfarandena för sektorstyrning av regionförvaltningsverken får utfärdas genom förordning av statsrådet.
14 §
Tillsättning av tjänster
Statsrådet utnämner direktören för ett regionförvaltningsverk för viss tid på framställning av finansministeriet. Cheferna för ett
regionförvaltningsverks
ansvarsområden,
med undantag av chefen för ansvarsområdet
för arbetarskyddet, utnämns för viss tid. Cheferna för ansvarsområdena och chefen för
den serviceenhet för den språkliga minoriteten som avses i 18 § utnämns av det ministerium som bär huvudansvaret för sektorstyrningen inom ansvarsområdet eller av den
myndighet inom centralförvaltningen för vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det utnämnande ministeriet eller den utnämnande
myndigheten inom centralförvaltningen ska
innan beslutet fattas höra andra ministerier
eller myndigheter inom centralförvaltningen
som deltar i sektorstyrningen inom ansvarsområdet samt regionförvaltningsverket.
— — — — — — — — — — — — —
21 §
Företrädande av staten
Ett regionförvaltningsverk kärar och svarar
på statens vägnar samt bevakar vid domstolar
och andra myndigheter statens rätt och fördel
i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde och i sådana ärenden för vilka ingen
behörig myndighet särskilt har angetts i lag,
med undantag för ärenden enligt 4 § 1 mom.
5 punkten, om inte en företrädare för det
ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen gör det.
Om ett ärende som omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet har avsevärda
konsekvenser för verksamhetsområdet för två
eller flera verk, ska det ministerium som
svarar för sektorstyrningen besluta vilket
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verk som ska vara statens representant i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får inte
sökas genom besvär.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.
Det första gemensamma strategidokumentet enligt 8 § som utarbetas efter att denna lag
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trädde i kraft ska vara klart senast den 1
november 2015. De första resultatavtalen enligt 8 och 9 § träder i kraft vid ingången av
2016. Före dessa tidpunkter ska 8—10 §
tillämpas på strategisk planering och styrning
i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av
denna lag.
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