
RP 195/2002 rd

229352H

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 6 och 8 § polisförvaltningslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I syfte att effektivera utnyttjandet av polis-
väsendets resurser samt att garantera till-
gängligheten till och kvaliteten på polistjäns-
ter föreslås polisförvaltningslagen ändras så
att lokalpolisverksamheten skall kunna orga-
niseras i större helheter. Det föreslås att po-
lisinrättningarna i häraden skall kunna för-
ordnas att sköta polisens uppgifter inom ra-
men för ett fullständigt samarbete. Det före-

slås att beslut om fullständigt samarbete skall
fattas av statsrådet vid statsrådets allmänna
sammanträde och beslut om övrigt samarbete
av inrikesministeriet.

Lagen avses träda i kraft snart efter det att
den har antagits och blivit stadfäst. Införan-
det av arrangemang för fullständigt samarbe-
te föreslås vid behov kunna ske stegvis.

—————

ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge

1.1. Lagstiftning och praxis

Enligt 3 § 1 mom. lagen om grunderna för
utvecklande av den statliga lokalförvaltning-
en (126/1992) ordnas den statliga lokalför-
valtningen häradsvis. Enligt lagens 4 § 2
mom. finns i ett häradsämbete polis-, åkla-
gar- och utsökningsenheter samt andra be-
hövliga enheter som skall utöva en så själv-
ständig beslutanderätt i funktionellt hänseen-
de som möjligt. Ett härads fristående äm-
betsverk sköter motsvarande uppgiftsområ-
den. Enligt 5 § i den nämnda lagen kan det,
enligt vad som särskilt stadgas, bestämmas
att en enhet vid ett häradsämbete eller ett fri-
stående ämbetsverk i ett härad skall handha
uppgifter också inom ett annat härads område
eller att ämbetsverk skall samarbeta vid sköt-
seln av vissa uppgifter.

En länsstyrelsen underställd lokal förvalt-
ningsmyndighet för polisen är enligt 1 § 2
mom. polisförvaltningslagen (110/1992) en
polisinrättning, vilken utgör en avdelning vid
häradsämbetet eller ett fristående ämbetsverk
i häradet. Enligt lagens 6 § 1 mom. ordnas

det lokala polisväsendet häradsvis. I varje hä-
rad skall det finnas en polischef för häradet
som leder den lokala polisinrättningen, om
inte något annat följer av 6 a §, som gäller
tillsättande av länsman. Inrikesministeriet
kan enligt 8 § polisförvaltningslagen efter att
ha hört länsstyrelsen, de berörda häradsäm-
betena och polisinrättningarna samt områdets
kommuner, för en ändamålsenlig skötsel av
det lokala polisväsendet fatta beslut om bil-
dande av samarbetsområden. I beslutet kan
polisinrättningar förordnas att sköta uppgifter
i samarbete eller en polisinrättning förordnas
att sköta uppgifter även på ett annat härads
område. Genom beslut av länsstyrelsen be-
stäms de uppgifter som skall skötas i samar-
bete, chefen för samarbetet samt övriga led-
ningsförhållanden inom samarbetsområdet.
Vid bildandet av ett samarbetsområde som
omfattar härad som hör till olika län eller
som omfattar polisinrättningen i Helsingfors
härad bestämmer inrikesministeriet också om
de uppgifter som skall skötas i samarbete,
chefen för samarbetet och övriga lednings-
förhållanden inom samarbetsområdet. Enligt
3 § 1 mom. polisförvaltningslagen kan läns-
styrelsen besluta att det inom ett samarbets-
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område som har bildats av polisinrättningar
finns en gemensam samarbetsområdets dele-
gation i stället för de enskilda delegationer
som vanligen finns vid de olika polisinrätt-
ningarna. Om ett samarbetsområde omfattar
härad som hör till olika län eller om det om-
fattar polisinrättningen i Helsingfors härad,
bestämmer inrikesministeriet om samarbets-
områdets delegation.

Trots att utgångspunkten sålunda är att po-
lisväsendet organiseras häradsvis, förekom-
mer för närvarande olika samarbetsarrange-
mang baserade på avtal mellan olika polisin-
rättningar i häraden. Därtill förekommer
samarbetsarrangemang som baserar sig på
beslut av inrikesministeriet och länsstyrelsen.
Samarbetsarrangemangen har i vissa fall
sträckt sig så långt att polisväsendet i två hä-
rad så gott som helt sköts i samarbete.

1.2. Bedömning av nuläget

Den nuvarande administrativa indelningen
möjliggör inte ett i ekonomiskt och funktio-
nellt hänseende effektivt utnyttjande av lo-
kalpolisens resurser. Enbart en utvidgning av
det avtalsbaserade samarbetet mellan polisin-
rättningar i häraden eller en utvidgning av
begränsade beslutsbaserade samarbetsarran-
gemang är inte tillräckligt för att effektivise-
ringsmålen skall uppnås.

Å andra sidan har de i lagen om grunderna
för utvecklande av den statliga lokalförvalt-
ningen och i polisförvaltningslagen angivna
samarbetsmöjligheterna med avseende på
den tidigare nämnda effektiveringen getts en
rätt snäv tolkning, speciellt i riksdagens för-
valtningsutskott. Utskottet har bl.a. konstate-
rat att samverkan inte får leda till att det ska-
pas stordistrikt som kullkastar indelningen i
härad och att ett härad givetvis inte kan ha ett
så heltäckande samarbete att alla polisuppgif-
ter sköts utgående från ett annat härad (FvUB
13/1995 rd). Utskottet har vidare ansett att
man med beaktande av gällande lagstiftning i
vissa fall gått för långt i sin samarbetssträvan
och därmed är ett fullständigt samarbete
inom polisväsendet inte möjligt (FvUB
6/2000 rd). Enligt utskottet får samarbetet
inte gälla andra uppgifter än sådana som stö-
der polisväsendet i häradet, eftersom uppgif-

terna skall skötas häradsvis och polischefen i
häradet måste kunna leda den lokala polisin-
rättningen, dvs. polisväsendet i häradet
(FvUB 5/2002 rd). Justitiekanslern anser i
sitt utlåtande av den 12 juni 2002 till inri-
kesministeriets polisavdelning (Dnr
13/20/02) att förvaltningsutskottets ställ-
ningstaganden kan utgöra en utgångspunkt
vid tolkningen av bestämmelserna. Avvikel-
ser från dessa ställningstaganden kan ske en-
dast av vägande sakskäl.

2. Proposit ionens mål och de vikt i-
gaste förslagen

2.1. Mål och medel

Propositionens syfte är att effektivera ut-
nyttjandet av polisväsendets resurser samt att
garantera tillgängligheten till och kvaliteten
på polistjänster.

Som ett sätt att uppnå detta mål föreslås att
lokalpolisens verksamhet organiseras i större
helheter. Om lokalpolisverksamheten sköts
inom ramen för större helheter möjliggörs ett
smidigare utnyttjande av resurserna för poli-
sens primära verksamhet. Med polisens pri-
mära verksamhet avses här bl.a. fältpatrulle-
ring, brottsutredning och tillståndstjänster.
Om lokalpolisverksamheten sköts som större
helheter minskar dessutom den andel av de
totala resurserna som går till intern förvalt-
ning och därtill hörande ledarskapsfunktioner
och till polisiära stödfunktioner. De resurser
som frigörs från intern förvaltning och poli-
siära stödfunktioner kan användas för poli-
sens primära verksamhet. Med intern förvalt-
ning avses här ekonomi-, personal- och an-
nan förvaltning, och med polisiära stödfunk-
tioner avses bl.a. jour- och beredskapsuppgif-
ter samt bevakning av personer som tagits i
förvar eller arresterats. Genom ett smidigare
utnyttjande av resurserna och genom att in-
rikta de resurser som frigörs från intern för-
valtning och polisiära stödfunktioner på poli-
sens primära verksamhet garanteras tillgäng-
ligheten till polistjänster. Om lokalpolisverk-
samheten sköts som större helheter erbjuds
även bättre möjligheter till specialisering.
Detta skulle innebära en garanti av kvaliteten
på polistjänsterna.



RP 195/2002 rd 3

En omorganisering av organisationen för
lokalpolisverksamhet skulle också göra det
möjligt att se över roller av de övriga delarna
i polisens organisation, d.v.s. polisens högsta
ledning, polisens länsledning och polisens
riksomfattande enheter. Också vid denna
genomgång är målet att kunna gå över till en
mera sammansatt förvaltning.

2.2. De viktigaste förslagen

Organisering av lokalpolisverksamheten i
större helheter möjliggörs genom att i polis-
förvaltningslagen slopa omnämnandet om att
det i varje härad skall finnas en polischef
som leder den lokala polisinrättningen.

Beslut om fullständigt samarbete föreslås
fattas av statsrådet vid statsrådets allmänna
sammanträde och beslut om övrigt samarbete
av inrikesministeriet. Genom beslut av läns-
styrelsen ges närmare bestämmelser om de
uppgifter som skall skötas i samarbete, leda-
ren för samarbetet och övriga ledningsförhål-
landen inom samarbetsområdet.

Det föreslås att varje härad fortsättningsvis
skall ha en polisinrättning. Inrättandet av om-
råden för fullständigt samarbete påverkar sta-
tioneringen av den interna förvaltningen och
de polisiära stödfunktionerna. Inrättandet av
områden för fullständigt samarbete inverkar
däremot inte i sig på serviceställena inom po-
lisens primära verksamhet. De resurser som
frigörs från den interna förvaltningen och de
polisiära stödfunktionerna underlättar dock
upprätthållandet av serviceställen inom poli-
sens primära verksamhet. Antalet sådana ser-
viceställen och deras placering avgörs sepa-
rat på operationella och ekonomiska grunder.

3. Proposit ionens verkningar

3.1. Ekonomiska verkningar

Syftet med denna proposition är att möjlig-
göra ett i ekonomiskt och funktionellt hänse-
ende mera effektivt utnyttjande av polisens
nuvarande resurser, för att bl.a. dämpa den
ökning av totalkostnaderna som föranleds av
polisens nya och fortfarande mer krävande
uppgifter. De nya och mer krävande uppgif-
terna gäller bl.a den ökade organiseringen
och den ökade internationaliseringen av

brottsligheten.
Genomförande av de föreslagna ändringar-

na medför inte i och för sig någon ökning el-
ler minskning av de totala utgifterna för po-
lisväsendet.

3.2. Verkningar i fråga om organisation
och personal

Den som utses till chef för det fullständiga
samarbetet skulle komma att vara högsta chef
för hela personalen i de polisinrättningarna i
häraden som hör till samarbetsområdet, ock-
så för polischeferna. Chefen för det fullstän-
diga samarbetet skulle i sista hand komma att
leda hela lokalpolisverksamheten inom sam-
arbetsområdet.

Personalen kvarstår vid ifrågavarande po-
lisinrättning i häradet. På längre sikt sker för-
ändringar i de anställdas befattningsbeskriv-
ningar eller, om de så önskar, stationering, då
den interna förvaltningens och de polisiära
stödfunktionernas relativa andel minskar och
specialiseringen ökar. Den allmänna tjänste-
mannalagstiftningen förutsätter att tjänste-
mannen ger sitt samtycke till att en tjänst
som är tillsatt flyttas eller till att tjänsteman-
nen flyttas, fast det gällde bara en viss tid.

3.3. Verkningar för medborgarna

Som ovan konstaterats inverkar inrättandet
av områden för fullständigt samarbete inte i
sig på serviceställena inom polisens primära
verksamhet. Tillgängligheten till polistjänster
ändras inte på denna punkt. Det bör även ob-
serveras att den ökade användningen av elek-
tronisk kommunikation och mobila service-
ställen i framtiden kommer att innebära att
servicens placering får mindre betydelse.
Försök med elektronisk kommunikation har
utförts bl.a. då det gäller tillståndstjänster och
brottsanmälningar.

Då resurserna för polisens primära verk-
samhet kan utnyttjas på ett smidigare sätt,
och resurser som frigörs från den interna för-
valtningen och de polisiära stödfunktionerna
inriktas på polisens primära verksamhet, kan
tillgängligheten till tjänster av polisens pri-
mära verksamhet garanteras.

Med bättre möjligheter till specialisering
kan kvaliteten på polistjänsterna garanteras.
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4. Beredningen av proposit ionen

4.1. Beredningsskeden och underlag för
beredningen

Ärendets grundläggande beredning har ut-
förts som tjänsteuppdrag.

Utkastet till propositionen föredrogs för
polisförvaltningens styrgrupp som är sam-
mansatt av ledningen av inrikesministeriets
polisavdelning, polisens länsledning och po-
lisens riksomfattande enheter samt vid sam-
arbetsförhandlingarna inom inrikesministeri-
ets förvaltningsområde.

4.2. Utlåtanden

Det inbegärdes utlåtanden på utkastet till
propositionen av inrikesministeriets avdel-
ning för utveckling av regioner och offentlig
förvaltning, inrikesministeriets räddningsav-
delning, Nödcentralsverket, länsstyrelserna,
justitieministeriet, Riksåklagarämbetet,
AKAVA-OS rf, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä-
ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjes-

tö PUSH ry, Suomen Nimismiesyhdistys ry,
Poliisilakimiehet ry, Palkansaajajärjestö
Pardia ry, Finlands Polisorganisationers För-
bund rf, Statens samorganisation VTY rf
samt Valtion ja erityispalvelujen ammattiliit-
to VAL ry.

5. Andra omständigheter som in-
verkat på proposit ionens inne-
håll

5.1. Samband med andra propositioner

Till riksdagen har avlåtits proposition om
statsbudgeten för 2003 (RP 132/2002 rd).
Enligt propositionen skall för att begränsa
höjningen av anslagsnivån och för att effek-
tivera ett flexibelt användande av polisens re-
surser organisationen inom polisförvaltning-
en utvecklas och den görs lättare. Man börjar
med polisinrättningarna och ser över de olika
enheternas och förvaltningsnivåernas uppgif-
ter och resurser.

DETALJMOTIVERING

1. Lagförslag

6 §. Den lokala polisen. I paragrafen före-
slås slopas omnämnandet om att det i varje
härad skall finnas en polischef för häradet
som leder den lokala polisinrättningen. Detta
möjliggör att polisinrättningar i häradena kan
beordras till fullständigt samarbete. Med full-
ständigt samarbete avses ett samarbete där
den som utses till chef för samarbetet i sista
hand är den som leder hela lokalpolisverk-
samheten inom samarbetsområdet. Man kan
konstatera att lagstiftningen inte nu heller in-
nehåller motsvarande indirekta begränsning-
ar för samarbetet för de övriga delarna av hä-
radssystemet, dvs. åklagarämbetet, utsökning
och allmän förvaltning, som för polisväsen-
det. Polisinrättningar i ett härad som beord-
rats till fullständigt samarbete kan ha endast
en polischef. Om det finns flera polischefer

skall länsstyrelsen på basis av 8 § 2 mom.
bestämma vem av dem som skall vara chef
för det fullständiga samarbetet.

8 §. Samarbete. På samma sätt som för
närvarande kan man för en ändamålsenlig
skötsel av det lokala polisväsendet fatta be-
slut om bildande av samarbetsområden. De
nya bestämmelserna föreslås uttryckligen
möjliggöra även ett fullständigt samarbete.

Beslut om fullständigt samarbete fattas av
statsrådet vid statsrådets allmänna samman-
träde i syfte att säkerställa att den politiska
beredningen och det politiska beslutsfattan-
det i ärandet har en bred förankring. Be-
slutsmodellen skulle alltså motsvara den be-
slutsmodell som används vid den egentliga
områdesindelningen. Övriga beslut om sam-
arbete föreslås liksom för närvarande fattas
av inrikesministeriet. Genom beslut av läns-
styrelsen ges närmare bestämmelser om de
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uppgifter som skall skötas i samarbete, che-
fen för samarbetet och övriga ledningsförhål-
landen inom samarbetsområdet.

När beslut av statsrådets allmänna sam-
manträde och beslut av länsstyrelser rörande
fullständigt samarbete fattas skulle beaktas
de olika områdenas särdrag, såsom invånar-
antalet, invånartätheten, utsträckningen, tra-
fikförbindelserna och språkförhållandena.
Regleringen skulle motsvara regleringen av
bildandet av härad i 3 § 2 mom. lagen om
grunderna för utvecklande av den statliga lo-
kalförvaltningen.

Arrangemang för fullständigt samarbete
skall fastställas på ett sätt som förverkligar
syftet med denna lagändring, dvs. effektivi-
sering av polisväsendets resurser, ökad till-
gänglighet till polistjänster samt garanterande
av tjänsternas kvalitet. Som ovan har konsta-
terats kan man genom att effektivare utnyttja
resurserna trygga medborgarnas tillgång till
och kvaliteten på de viktigaste tjänsterna. Det
viktigaste för medborgarna är den nära till-
gången till polisens primära verksamhet,
främst verksamheten med att förebygga stör-
ningar i ordningen och brott. Placeringen av
den interna förvaltningen och de polisiära
stödfunktionerna har inte samma betydelse
från medborgarnas synvinkel.

Då man bedömer den funktionella ända-
målsenligheten i polisens områdesindelning
måste man beakta indelningen ur ordnings-
polisens, kriminalpolisens och tillståndstjäns-
ternas och tillståndsövervakningens perspek-
tiv. Ur ordningspolisens synpunkt är det vik-
tigt att områdesindelningen stämmer överens
med nödcentralskretsarnas områden, eventu-
ellt även med räddningsväsendets områden.
Ur kriminalpolisens synpunkt sett är det vik-
tigt att områdesindelningen passar ihop med
åklagarämbetets och eventuellt även med
domstolsväsendets indelning. Då det gäller
tillståndstjänsternas och tillståndsövervak-
ningens samarbete med intressentgrupperna
är områdesindelningen inte av lika stor bety-
delse. Alla nämnda områdesindelningar kan
inte i det nuvarande läget genomföras samti-
digt. Ur verksamhetssynpunkt sett är det vik-
tigast att polisväsendets områden passar ihop
med nödcentralskretsarnas områden. Nöd-
centralerna tar ju emot också anmälningar
som kräver omedelbara polisiära åtgärder.

Nödcentralskretsarna har bildats på basis
av landskapsindelningen. Det är bara några
smärre undantag som skiljer landskapsindel-
ningen från häradsindelningen. En modell för
ordnandet av fullständigt samarbete kunde
sålunda till exempel vara att samtliga nöd-
centralskretsar skulle på basis av den med
häradsindelningen reviderade landskapsin-
delningen bilda ett eller flera områden för
fullständigt samarbete. Av de nuvarande 90
häraden kunde sålunda bildas till exempel
omkring 30—40 områden för fullständigt
samarbete.

Det finns också planer på att utvidga åkla-
garämbetets samarbetsområden på basis av
den med häradsindelningen reviderade land-
skapsindelningen.

Eftersom det alltjämt skall finnas en polis-
inrättning i varje härad och då baspolisverk-
samheten på de områdena för fullständigt
samarbete även i fortsättningen i huvudsak
skulle skötas häradsvis med områdesansvar
överensstämmer det föreslagna arrange-
manget med den bestämmelse om att förvalt-
ningen skall skötas häradsvis som ingår i 3 §
1 mom. lagen om grunderna för utvecklande
av den statliga lokalförvaltningen samt i nu-
varande och föreslagna 6 § 1 mom. polisför-
valtningslagen.

Beordnandet av polisinrättningen i häradet
att bli en del av området för fullständigt sam-
arbete skulle inte i sig inverka på polisinrätt-
ningens deltagande i verksamheten vid dess
eget häradsämbete, till exempel i organise-
ring av den gemensamma personalen av hä-
radsämbetet. Det skulle inte heller inverka på
polisinrättningens deltagande i verksamheten
vid den offentliga förvaltningens gemen-
samma serviceenheter. Polisinrättningens
deltagandet i verksamhet skulle i sista hand
ske under ledning av den som utsetts till chef
för det fullständiga samarbetet.

Enligt 5 § 2 mom. i förordningen om hä-
radsämbete (859/1994) skall länsstyrelsen
förordna chefen för någon av enheterna vid
ett häradsämbete att sköta ämbetsverksche-
fens uppgifter. Bestämmelsen skall komplet-
teras så att den också gäller i en sådan situa-
tion att häradsämbetet inte har någon enhets-
chef som kan förordnas till ämbetsverkschef.

Enligt 19 § i polisförvaltningsförordningen
utnämner en polisinrättning sina andra tjäns-
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temän än polischef och biträdande polischef
samt anställer personal i arbetsavtalsförhål-
lande. Bestämmelsen skall kompletteras så
att den också tar hänsyn till områden för full-
ständigt samarbete.

Delegationer för samarbetsområden har re-
dan beaktats i 3 § 1 mom. polisförvaltnings-
lagen. Genom att utveckla valet av medlem-
mar till delegationerna och genom att fram-
häva delegationernas roll erbjuds en möjlig-
het att skapa en mer effektiv demokratisk
kontroll av polisverksamhetens inriktning
inom samarbetsområdet.

2. Närmare bestämmelser

I polisförvaltningsförordningen som givits
med stöd av polisförvaltningslagen föreskrivs
bl.a. om delegationernas uppgifter och sam-
mansättning (10—14 §). I bestämmelserna
beaktas redan även delegationer för samar-
betsområden. I 28 § om reglementen har re-
dan beaktats reglementen för samarbetsom-
råden.

För behovet att ändra förordningen om hä-
radsämbetet då det gäller förordandet av en
chef för häradsämbetet och behovet att ändra
polisförvaltningsförordningen då det gäller
utnämningsmakten har redogjorts i samband
med motiveringarna till förslagen till ändring
av 8 § av polisförvaltningslagen

Andra rättsnormer behöver inte ges för den
föreslagna nya typen av samarbete. Samarbe-
tet skulle ordnas med statsrådets och länssty-
relsens förvaltningsbeslut samt interna för-
valtningsföreskrifter.

3. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft snart efter det
att den har antagits och blivit stadfäst.

Arrangemang för fullständigt samarbete
kan vid behov införas stegvis. Enskilda om-
råden för fullständigt samarbete kan bildas
genast då lagen trätt i kraft. Tidtabellen för
totalutredningen av ändamålsenliga områden
för fullständigt samarbete sammanhänger
med lämnandet av redogörelsen till riksdagen
om hur häradsreformen framskrider.

4. Lagst if tningsordning

Grundläggande fri- och rättigheter

Enligt 22 § grundlagen skall det allmänna
se till att de grundläggande fri- och rättighe-
terna och de mänskliga rättigheterna tillgo-
doses. Då polisväsendet arrangeras skall åt-
minstone reglerna i grundlagen om jämlikhet,
rätt till trygghet och tryggad god förvaltning
beaktas. Enligt grundlagen 6 § 1 mom. är alla
lika inför lagen. Enligt grundlagen 7 § 1
mom. har alla rätt till trygghet. Enligt grund-
lagen 21 § 2 mom. skall garantier för god
förvaltning tryggas genom lag.

Polisväsendet skall ordnas så att alla är i en
jämställd situation oberoende av var i landet
de bor. Varje människa skall garanteras en
viss grundtrygghetsnivå, som omfattar åt-
minstone sådan allmän ordning och säkerhet
som innebär att det är fredligt på gatorna,
korta beredskaps- och utredningstider för
myndigheterna vid allvarliga störningar i
ordningen och grova brott samt höga utred-
ningsprocent för myndigheterna när det gäll-
er grova brott (RP 69/2001 rd).

Förverkligandet av syftet med denna pro-
position, som är att effektivera polisväsen-
dets resurser samt att garantera tillgänglighe-
ten till och kvaliteten på polistjänster, främjar
tryggandet av dessa grundläggande fri- och
rättigheter.

Ordnandet av förvaltningen

Enligt 119 § grundlagen kan staten utöver
centralförvaltningen ha regionala och lokala
myndigheter. De allmänna grunderna för
statsförvaltningens organ skall regleras ge-
nom lag, om deras uppgifter omfattar utöv-
ning av offentlig makt. Grunderna för statens
regional- och lokalförvaltning skall likaså
bestämmas genom lag. I övrigt kan bestäm-
melser om statsförvaltningens enheter utfär-
das genom förordning. När förvaltningen or-
ganiseras skall enligt 122 § grundlagen en
indelning i sinsemellan förenliga områden ef-
tersträvas så att den finsk- och svenskspråki-
ga befolkningens möjligheter att erhålla
tjänster på det egna språket tillgodoses enligt
lika grunder. Bestämmelser om grunderna för
kommunindelning utfärdas genom lag.
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Enligt 2 § lagen om grunderna för utveck-
lande av den statliga lokalförvaltningen är
målet med lagen att förbättra de erbjudna
tjänsternas kvalitet och medborgarnas rätts-
säkerhet, att trygga tjänsternas tillgänglighet
för alla på lika villkor och i tillräcklig mån i
olika delar av landet samt att skapa förutsätt-
ningar för koncentration av de olika funktio-
nerna, överföring av beslutanderätt till lokal
nivå och produktion av tjänster på ett eko-
nomiskt sätt.

Det föreslagna fullständiga samarbetet mel-
lan polisinrättningar i häraden möjliggör en

bättre samordnad områdesindelning för po-
lisverksamheten, nödcentralverksamheten
och åklagarämbetet.

Sammandrag

Med stöd av vad som anförts ovan kan det
anses att den föreslagna lagen kan stiftas i
vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag

om ändring av 6 och 8 § polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 6 § 1 mom. och 8 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 1 mom. i lag 156/1996 och 8 § i nämnda lag 156/1996 och

lagarna 778/1997 och 679/2002, som följer:

6 §

Den lokala polisen

Det lokala polisväsendet organiseras hä-
radsvis.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Samarbete

Beslut om bildande av samarbetsområden
kan fattas i syfte att organisera det lokala po-
lisväsendet på ett ändamålsenligt sätt. Genom
beslutet kan bestämmas att flera polisinrätt-
ningar skall sköta uppgifter i samarbete eller
att en polisinrättning skall sköta uppgifter
även i ett annat härad. Beslut om fullständigt
samarbete fattas vid statsrådets allmänna
sammanträde och beslut om övrigt samarbete
av ministeriet. Innan beslut tas skall länssty-
relsen, berörda häradsämbeten och polisin-

rättningar samt kommunerna i området höras.
Närmare bestämmelser om uppgifter som

sköts i samarbete, förordnandet av en chef
för samarbetet och fastställandet av övriga
ledningsförhållanden inom samarbetsområdet
utfärdas genom beslut av länsstyrelsen.

Vid bildandet av ett samarbetsområde som
omfattar härad som hör till olika län eller
som omfattar polisinrättningen i Helsingfors
härad skall närmare bestämmelser om upp-
gifter som sköts i samarbete, förordnandet av
en chef för samarbetet och fastställandet av
övriga ledningsförhållanden inom samar-
betsområdet utfärdas genom beslut av mini-
steriet.

När beslut rörande fullständigt samarbete
fattas skall beaktas de olika områdenas sär-
drag, såsom invånarantalet, invånartätheten,
utsträckningen, trafikförbindelserna och
språkförhållandena.

———
Denna lag träder i kraft den 200

—————

Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Kimmo Sasi
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Bilaga
Parallelltext

Lag

om ändring av 6 och 8 § polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 6 § 1 mom. och 8 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 1 mom. i lag 156/1996 och 8 § i nämnda lag 156/1996 och

lagarna 778/1997 och 679/2002, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Den lokala polisen

Det lokala polisväsendet organiseras hä-
radsvis. I varje härad skall finnas en polischef
för häradet som leder den lokala polisinrätt-
ningen, om inte något annat följer av 6 a §.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Den lokala polisen

Det lokala polisväsendet organiseras hä-
radsvis.

— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Samarbete

Ministeriet kan, efter att ha hört länsstyrel-
sen, de berörda häradsämbetena och polisin-
rättningarna samt områdets kommuner, för en
ändamålsenlig skötsel av det lokala polisvä-
sendet fatta beslut om bildande av samarbets-
områden. I beslutet kan bestämmas att polisin-
rättningar sköter uppgifter i samarbete eller att
en polisinrättning sköter uppgifter även inom
ett annat härad.

Genom beslut av länsstyrelsen bestäms de
uppgifter som skall skötas i samarbete, chefen
för samarbetet samt övriga ledningsförhållan-
den inom samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett samarbetsområde som
omfattar härad som hör till olika län eller som
omfattar polisinrättningen i Helsingfors härad
bestämmer ministeriet också om de uppgifter

8 §

Samarbete

Beslut om bildande av samarbetsområden
kan fattas i syfte att organisera det lokala po-
lisväsendet på ett ändamålsenligt sätt. Genom
beslutet kan bestämmas att flera polisinrätt-
ningar skall sköta uppgifter i samarbete eller
att en polisinrättning skall sköta uppgifter
även i ett annat härad. Beslut om fullständigt
samarbete fattas vid statsrådets allmänna
sammanträde och beslut om övrigt samarbete
av ministeriet. Innan beslut tas skall länssty-
relsen, berörda häradsämbeten och polisin-
rättningar samt kommunerna i området höras.

Närmare bestämmelser om uppgifter som
sköts i samarbete, förordnandet av en chef för
samarbetet och fastställandet av övriga led-
ningsförhållanden inom samarbetsområdet ut-
färdas genom beslut av länsstyrelsen.

Vid bildandet av ett samarbetsområde som
omfattar härad som hör till olika län eller som
omfattar polisinrättningen i Helsingfors härad
skall närmare bestämmelser om uppgifter som
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som skall skötas i samarbete, chefen för sam-
arbetet och övriga ledningsförhållanden inom
samarbetsområdet.

sköts i samarbete, förordnandet av en chef för
samarbetet och fastställandet av övriga led-
ningsförhållanden inom samarbetsområdet ut-
färdas genom beslut av ministeriet.

När beslut rörande fullständigt samarbete
fattas skall beaktas de olika områdenas sär-
drag, såsom invånarantalet, invånartätheten,
utsträckningen, trafikförbindelserna och
språkförhållandena.

———
Denna lag träder i kraft den 200

———


