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129/2016

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltnin-

gen inom den offentliga förvaltningen 

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom

den offentliga förvaltningen (163/2013) 3 och 4 § som följer:

3 §

Delegationens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. i lagen om styrning av informationsförvaltning-
en inom den offentliga förvaltningen (634/2011) ska delegationen

1) vid behov fungera som styrgrupp för beredningen av uppgifter som hänför sig till
utvecklandet av elektronisk ärendehantering och informationsförvaltning inom den of-
fentliga förvaltningen, till verkställandet av strategiska planer för informationsförvalt-
ningen inom den offentliga förvaltningen och till det nätverksbaserade samarbetet kring
informationsförvaltningen i kommunerna,

2) främja och följa upp det övergripande arkitekturarbete och utvecklande av interope-
rabiliteten som utförs av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,

3) följa upp och främja användningen av den offentliga förvaltningens information och
datamängder,

4) delta i beredningen av arrangemang som har ett samband med informationsförvalt-
ningssamarbetet inom den offentliga förvaltningen, och lägga fram förslag om arrange-
mangen,

5) lägga fram förslag till utrednings-, pilot- och utvecklingsprojekt som är viktiga med
tanke på utnyttjandet av informations- och kommunikationstekniken och för utvecklingen
av den offentliga informationsförvaltningen,

6) främja dataskydd och datasäkerhet och god informationshantering i den offentliga
förvaltningens verksamhetssätt,

7) följa upp framstegen och kostnadsutvecklingen för IKT-verksamheten och lägga
fram förslag som gäller finansieringen eller syftar till främjande av projektmålen, 

8) ge utlåtanden om användningen av informations- och kommunikationstekniska
tjänster som är avsedda för statens och kommunernas gemensamma bruk och om andra
ärenden som är av betydelse med tanke på målsättningarna för delegationens verksamhet,

9) göra upp en verksamhetsplan för skötseln av sina uppgifter,
10) utföra sådana andra till delegationens verksamhetsområde hörande uppgifter som

finansministeriet ålagt delegationen att utföra.
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4 §

Organisering av delegationens verksamhet

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner för att genomföra uppgifterna. Delegatio-
nen kan dessutom låta utföra sådana separata utredningar som stödjer målsättningarna för
delegationens verksamhet.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 18 februari 2016

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
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