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MOTIVERING 

6  Remissvar  

6.1 Remissbehandlingen och de ändringar som gjorts på basis av den 

6.1.1 Remissvar 

Reformen av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet ansågs i utlåtandena 
vara nödvändig och dess mål godtagbara. Merparten av remissinstanserna understödde målen 
för reformen och ansåg att propositionen kan förbättra tillgången till tjänster. En betydande nytta 
med reformen ansågs vara bland annat betoningen på förebyggande åtgärder och social- och 
hälsovårdstjänster på basnivå samt en bättre integration av den specialiserade sjukvården och 
primärvården än för närvarande. Remissinstanserna framförde kritik bland annat mot att de reg-
ionala skillnaderna i servicebehov och socialvårdens ställning var bristfälligt beaktade i refor-
men. 

Remissinstansernas åsikter om den allmänna ändamålsenligheten i områdesindelningen var de-
lade. En del av remissinstanserna ansåg att den nuvarande landskapsindelningen utgör en god 
grund även för områdesindelningen av vårdlandskapen, medan en del ansåg att det föreslagna 
antalet vårdlandskap är för stort. Merparten av de kommunala aktörerna i Östra Savolax under-
stödde förslaget att kommunerna i Östra Savolax (Nyslott, Enonkoski, Rantasalmi och Sulkava) 
ska höra till Norra Savolax vårdlandskap och senare överföras till landskapet Norra Savolax. 
De motiverade sin ståndpunkt särskilt med möjligheten att bevara Nyslotts sjukhus. Största de-
len av de övriga remissinstanserna understödde förslaget att Östra Savolax kommuner ska höra 
till Södra Savolax. Flera kommunala aktörer i Österbotten och Mellersta Österbotten lyfte sär-
skilt fram situationen i Kronoby och ansåg att kommunen bör kunna skaffa social- och hälso-
vårdstjänster från ett annat vårdlandskap genom avtal. 

När det gällde finansieringen av vårdlandskapen ansåg remissinstanserna att en övergångspe-
riod behövs, men svaren var splittrade enligt hur det bedöms att finansieringen kommer att för-
ändras inom remissinstansens område. De föreslagna bestämningsfaktorerna för finansieringen 
av vårdlandskapen understöddes i sig, men flera remissinstanser kritiserade Institutet för hälsa 
och välfärds behovsundersökning för att den inte beaktar regionala skillnader till exempel i löne- 
och kapitalkostnader. I de svar som gällde både kommunernas och vårdlandskapens finansiering 
lyfte många remissinstanser starkt fram oro för coronapandemin och dess inverkan på de kost-
nader som överförs. I remissvaren framgick en oro i synnerhet över om finansieringen av rädd-
ningsväsendet är tillräcklig och bestämningsgrunderna för finansieringen. 

När det gäller kommunernas finansiering lyftes det i remissyttrandena starkt fram att den max-
imala ändringen av övergångsutjämningen begränsas till att vara +/- 100 euro mindre per invå-
nare än vad som föreslagits. Statsandelskriterierna understöddes i huvudsak, men bristen på 
hänsyn till särförhållandena i tillväxtkommuner påtalades i remissvaren. Flera remissinstanser 
uttryckte också sin oro över genomförandet av kommunernas finansieringsprincip. 

De överföringar av lokaler och lös egendom som de uppgifter som överförs till vårdlandskapen 
förutsätter ansågs i flera utlåtanden vara en motiverad lösning. I utlåtandena framfördes dock 
olika åsikter om kompenseringen av egendomsöverföringar till kommunerna samt till exempel 
om möjligheten att ingå avtal. I utlåtandena uttrycktes oro över de fastigheter som blir kvar i 
kommunerna efter utgången av hyresavtalsperioden under övergångsperioden. I flera utlåtanden 
framfördes förslag om hyresperiodens längd. I de flesta av kommunernas utlåtanden föreslogs 
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en längre hyresperiod än det förslag som varit på remiss. Å andra sidan konstaterades det i vissa 
enskilda utlåtanden att ogynnsamma hyresavtal också kan belasta vårdlandskapets ekonomi. 

Majoriteten av remissinstanserna ansåg att den statliga styrningen, som är starkare än den kom-
munala styrningen, av vårdlandskapen och den valda styrmodellen är helt eller huvudsakligen 
motiverad. I flera utlåtanden ansågs det motiverat att överföra ansvaret för finansieringen av 
social- och hälsovården till staten, och i enlighet med det stöddes också en starkare statlig styr-
ning. Trots detta framförde remissinstanserna många kritiska anmärkningar om styrningen och 
ansåg att den statliga styrningen är för omfattande och detaljerad och därmed avsevärt begränsar 
vårdlandskapens självstyrelse och demokrati. I flera av kommunernas utlåtanden konstaterades 
det att den föreslagna finansieringsmodellen styr vårdlandskapens ekonomi striktare än den nu-
varande kommunala finansieringen, men samtidigt också stabilare. I flera utlåtanden ansågs 
modellen för styrning och finansiering av investeringar vara tung och bedömdes förhindra lång-
siktig planering och verkställighet av investeringar, även om investeringarna skulle vara moti-
verade och behövliga med tanke på vårdlandskapets verksamhet. Även skillnaderna mellan 
vårdlandskapen i fråga om investeringsbehov betonades i flera kommuners utlåtanden och det 
föreslogs att dessa avvikelser ska beaktas i den fortsatta beredningen. 

En stor del av remissinstanserna ansåg att vårdlandskapsinvånarnas rätt att delta har tryggats i 
tillräcklig utsträckning eller huvudsakligen i tillräcklig utsträckning i utkastet till proposition. 
Den reglering av möjligheterna att delta och påverka som baserar sig på kommunallagen ansågs 
skapa en god och beprövad grund även för rättigheterna att delta i lagen om vårdlandskap. 

I många utlåtanden ansågs det att vårdlandskapen och kommunerna bör ha möjlighet att sinse-
mellan avtala om arbetsfördelningen vid skötseln av uppgifterna och överföringen av organise-
ringsansvaret. I flera utlåtanden konstaterades att det i synnerhet genom avtal mellan kommu-
nerna bör vara möjligt att överföra ordnandet av miljö- och hälsoskyddet till vårdlandskapet. 

I den diskussion som fördes under remissbehandlingen och i remissvaren togs upp frågor som 
gäller ordnandet av social- och hälsovården och produktionen av tjänster. Frågor som kräver en 
precisering var enligt remissinstanserna riktlinjerna för vårdlandskapets tillräckliga egna tjäns-
teproduktion, fler tjänsteproducenter, köpta tjänster, anlitandet av arbetskraft som skaffas hos 
en privat tjänsteproducent och inhyrd arbetskraft samt bedömningen av vårdbehovet i fråga om 
köpta tjänster. I utlåtandena föreslogs också en precisering av definitionen av offentliga förvalt-
ningsuppgifter, vilka tjänster som kan skaffas som köpta tjänster samt vilka social- och hälso-
vårdstjänster som inbegriper utövning av offentlig makt. Dessutom ansågs det att bolag som ägs 
av vårdlandskapen inte i regleringen ska jämställas med privata tjänsteproducenter. I flera utlå-
tanden betonades det att små aktörers deltagande i tjänsteproduktionen ska möjliggöras och att 
kraven på privata tjänsteproducenter ska ställas i proportion till hur stor producent det är fråga 
om. I utlåtandena begärdes också en precisering av vilka tjänster en privat tjänsteproducent kan 
skaffa som underentreprenad och i vilken utsträckning. 

I många utlåtanden ansågs bestämmelserna om utläggningsavtals ogiltighet vara problematiska. 
Utmaningar för regleringen ansågs till exempel vara avsaknaden av en noggrann avgränsning 
och det faktum att förfarandet för avgörande av tolkningstvister har lämnats öppet. I flera utlå-
tanden kritiserades ogiltighetsbestämmelsernas retroaktiva rättsverkan som ansågs vara mycket 
problematisk bland annat med tanke på den grundlagstryggade principen om egendomsskydd 
och avtalsfrihet. I anknytning till detta framfördes också att ogiltigförklaringen av upphand-
lingskontrakt inte får leda till oskäliga och oändamålsenliga situationer med tanke på tillgången 
till tjänster och kunderna. 
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Sametinget ansåg att utkastet till proposition inte till alla delar tillräckligt tryggar tillgången till 
tjänster på samiska, tillgodoseendet av samernas språkliga rättigheter eller samernas ställning 
som urfolk. Sametinget föreslog flera ändringar i propositionsutkastet, bland annat att minst 
hälften av medlemmarna i samiska språknämnden ska utses bland de personer som sametinget 
föreslår, och minst en medlem ska utses bland de personer som skoltarnas byastämma föreslår. 
Tvåspråkiga kommuner och andra aktörer betonade vikten av att de språkliga rättigheterna till-
godoses och behovet av att trygga lika tillgång till tjänster även på svenska. I remissvaren före-
slogs bland annat att tvåspråkiga vårdlandskap ska ha en enhet för minoritetsspråket samt att 
nationalspråksnämndens ordförande ska vara medlem i vårdlanskapsstyrelsen eller alternativt 
ha rätt att närvara vid vårdlandskapsstyrelsens möten. I remissvaren framfördes och motiverades 
flera olika vårdlandskap för uppgiften att stödja utvecklingen av de svenskspråkiga tjänsterna 
och för uppgiften att samordna samarbetsavtalet mellan tvåspråkiga vårdlandskap. 

Behovet av att förtydliga och precisera kommunernas och vårdlandskapens uppgifter och roller 
när det gäller att främja hälsa och välfärd påtalades i flera utlåtanden. Vårdlandskapets roll an-
sågs vara begränsad och den föreslogs bli utvidgad. Betydelsen av samarbete med organisat-
ioner och företag samt organisationernas och företagens roll betonades också i remissvaren. Det 
ansågs nödvändigt att precisera kommunens och vårdlandskapets ansvar vid främjandet av or-
ganisationernas verksamhet. I utlåtandena betonades dessutom vikten av att säkerställa tillräck-
liga incitament och finansiering för främjandet av välfärd och hälsa. 

Remissinstansernas åsikter om överföringen av organiseringsansvaret för elevhälsans psykolog- 
och kuratorstjänster till vårdlandskapen var delade. Alla som yttrade sig om den ansåg dock det 
vara nödvändigt att tjänsterna ordnas som närservice. 

I utlåtandena från samkommunerna för specialomsorgsdistrikt över landskapsgränserna (Vaali-
jala, Eskoo, Eteva) framfördes att det bör vara möjligt att fortsätta deras verksamhet i form av 
en vårdlandskapssammanslutning. Dessutom ansågs det att kontinuiteten i de tjänster som de 
tillhandahåller bör tryggas bättre än vad som föreslagits. 

I fråga om universitetssjukhusen föreslogs det i utlåtandena att propositionsutkastet komplette-
ras med bestämmelser om universitetssjukhusens ställning, uppgifter och samarbete med uni-
versiteten, universitetens deltagande i universitetssjukhusets förvaltning samt att finansierings-
behovet i anknytning till upprätthållandet av universitetsuppgifterna beaktas antingen i behovs-
kriterierna eller som särskild finansiering. 

Reformen ansågs möjliggöra synergifördelar mellan räddningsväsendets räddningsverksamhet 
och den prehospitala akutsjukvården inom social- och hälsovården. Vissa remissinstanser ansåg 
dock att det för att säkerställa synergieffekter bör föreskrivas mer förpliktande än för närvarande 
om den prehospitala akutsjukvård som räddningsverken producerar. Den föreslagna samman-
ställningen av räddningsväsendets uppgifter ansågs i regel vara motiverad. En stor del av re-
missvaren som gällde räddningsväsendet gällde tillämpningen och verkställigheten av den fö-
reslagna lagstiftningen i stället för förslagen till författningsändringar. 

När det gäller personalens ställning ansåg största delen av remissinstanserna att de föreslagna 
bestämmelserna om överföringen av personal är ändamålsenliga med tanke på personalens ställ-
ning. Flera remissinstanser lyfte dock fram de utmaningar som hänför sig till harmoniseringen 
av lönerna, andra anställningsvillkor och verksamhetsmodeller för den personal som överförs 
till vårdlandskapen. I utlåtandena lyftes också fram behovet av att överväga de krav på kompe-
tens, informationssystem och förändringsledarskap som uppkomsten av stora arbetsgivarorga-
nisationer inom vårdlandskapen förutsätter, eftersom ändringen är betydande ur personalens 
synvinkel. 
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Remissinstansernas åsikter om den föreslagna tidtabellen för ikraftträdandet av reformen var 
mycket delade. I nästan alla svar ansågs tidtabellen vara snäv i fråga om både riksdagsbehand-
lingen och verkställigheten. I flera utlåtanden konstaterades det att den föreslagna tidtabellen 
för ikraftträdandet är tillräcklig i de områden där primärvårds- och socialvårdstjänster för när-
varande ordnas i form av överkommunala lösningar. Däremot bedömdes tidtabellen för ikraft-
trädandet av reformen vara för snäv och därmed orealistisk i de områden där en sådan överkom-
munal organisering inte genomförs för närvarande. Det föreslogs att tidtabellen luckras upp. 
Dessutom föreslogs det att tidsplanen för verkställigheten ska möjliggöra undantag. 

6.1.2 Centrala ändringar och andra riktlinjer som gjorts utifrån responsen från remissbehand-
lingen 

Efter remissbehandlingen ändrades det namn på de nya självstyrande områdena som använts i 
utkastet till proposition från vårdlandskap till välfärdsområde. Lagen om vårdlandskap bytte 
namn till lagen om välfärdsområden. Vårdlandskapsval ändrades till välfärdsområdesval och 
förledet välfärdsområdes- ersätter ledet vårdlandskap- även i andra sammansatta ord som tidi-
gare haft vårdlandskap- som förled. HUS-landskapssammanslutningen byter namn till HUS-
sammanslutningen. 

Utkastet till regeringsproposition ändrades, kompletterades och preciserades på basis av respon-
sen från remissbehandlingen. Kommunerna i Östra Savolax ska höra till Södra Savolax väl-
färdsområde. Samjour vid Nyslotts centralsjukhus möjliggörs till utgången av 2032. Inom Lapp-
lands välfärdsområde möjliggörs en förlängning av samjouren vid Länsi-Pohja sjukhus till ut-
gången av 2032. Dess nuvarande verksamhet i form av en utlagd köpt tjänst kan ändå inte fort-
sätta efter 2025. 

I fråga om finansieringen av välfärdsområdena gjordes följande ändringar: Den permanenta 
övergångsutjämningen för välfärdsområdena ändrades från symmetriska +/- 150 euro/invånare 
till asymmetriska -100/+200 euro/invånare. Tvåspråkighetens viktningsvärde i bestämningskri-
terierna för social- och hälsovårdsfinansieringen höjdes från det föreslagna 0,35 procent till 0,5 
procent och servicebehovskoefficienten för social- och hälsovården sänktes med motsvarande 
belopp. Koefficienten för främjande av hälsa och välfärd ändrades så att koefficienten från och 
med 2023 ska tas med i finansieringskriterierna med en vikt på 1 procent enligt principen 
euro/invånare. Från och med 2026 bestäms finansieringen för främjande av hälsa och välfärd i 
enlighet med välfärdsområdenas kalkylerade koefficienter för främjande av hälsa och välfärd. 
Koefficienten för personer med ett främmande språk som modersmål ändrades så att det ökade 
antalet personer med ett främmande språk som modersmål höjer den totala finansieringen av 
välfärdsområdena. På grund av de ändringar som gjorts i analysmodellen för socialutgifter har 
den uppskattade ökningen av behovet av social- och hälsovård ändrats jämfört med det utkast 
till proposition som varit ute på remiss. På riksnivå höjs finansieringen fram till 2029 enligt en 
utifrån analysmodellen för socialutgifter beräknad ökning av servicebehovet förhöjd med 0,2 
procentenheter. Från och med 2029 höjs finansieringen med en prognos enligt analysmodellen 
för socialutgifter. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fastställde dessutom att In-
stitutet för hälsa och välfärds behovskoefficient för social- och hälsovårdstjänster kommer att 
utvecklas separat för att den ska bättre beakta omgivningsfaktorer såsom löne- och fastighets-
kostnader samt segregation och bostadslöshet. Arbetet utförs före 2023. 

När det gäller finansieringen av räddningsväsendet konstaterade ministerarbetsgruppen för 
social- och hälsovård separat att den finansieringsbas för räddningsväsendet som överförs från 
kommunerna enligt inrikesministeriets bedömning inte kommer att täcka den finansiering som 
en lagstadgad service på 2020 års nivå kräver. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård 
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beslöt att inrikesministeriet och finansministeriet ytterligare ska bedöma om nivån på den finan-
siering som överförs från kommunerna till välfärdsregionerna räcker till för att finansiera upp-
rätthållandet av räddningsväsendets lagstadgade servicenivå. Dessutom fastställdes det i fråga 
om kriterierna för finansieringen av räddningsväsendet att finansieringsmodellen utvecklas uti-
från remissvaren i fråga om bestämningsfaktorerna för riskfaktorn. Innehållet i riskkoefficienten 
fastställs genom statsrådets förordning senast vid utgången av året och bestämmelser om detta 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom utvecklas på lång sikt den riskbedömnings-
modell för räddningsväsendet som legat till grund för räddningsväsendets behovsgrund tillsam-
mans med de lokala räddningsväsendena. 

I fråga om kommunernas finansiering ändrades maximibeloppet för den permanenta över-
gångsutjämningen till +/- 60 euro/invånare istället för tidigare +/- 100 euro. Detta innebär att 
det ändringstryck som social- och hälsovårdsreformen medför och som står i proportion till 
intäkterna av kommunalskatten som högst blir cirka 0,5 procentenheter för alla kommuner. Till 
kriterierna för statsandelen fogades som ett nytt kriterium ett tillägg som baserar sig på det ökade 
invånarantalet (cirka 29 miljoner euro) och som svarar på den ökning av servicebehovet som 
beror på ökningen av befolkningsmängden. Detta finansieras inom statsandelssystemet för bass-
service med ett jämnstort belopp i euro/invånare. Dessutom fastställde ministerarbetsgruppen 
för social- och hälsovård att regeringen separat kommer att göra en helhetsbedömning av kom-
munernas finansieringssystem och utveckla systemet så att hållbarheten och stabiliteten i den 
kommunala ekonomin förbättras, bland annat genom att de växande kommunernas investerings-
förmåga tryggas. 

Den grundläggande lösningen i fråga om överföring av egendom ändrades inte. I propositionen 
gjordes preciseringar som gäller egendomsarrangemangen. När avtalen överförs från kommu-
nen till välfärdsområdet är det fråga om en universalsuccession i samband med överföringen av 
organiseringsansvaret för uppgifterna. Till övriga delar ändrades inte de förslagna bestämmel-
serna om överföring av egendom, bland annat eftersom det delvis är möjligt att avtala om över-
föringarna och förvaltningen av lokalerna mellan kommunen och välfärdsområdet. 

Kommunerna ska ha rätt att av staten på ansökan få ersättning för de direkta kostnader som 
föranleds av egendomsarrangemangen i samband med reformen. Ersättningsgränsen sänktes 
från 0,7 procentenheter. Kommunen har rätt att få ersättning till den del det kalkylerade behovet 
att höja kommunalskattesatsen överstiger 0,5 procentenheter. 

Förslagen till bestämmelser om statlig styrning av välfärdsområdena preciserades så att den 
statliga styrningen är styrning på strategisk nivå som är inriktad på välfärdsområdenas organi-
seringsuppgifter. Styrningen ingriper inte på detaljnivå eller på ett förpliktande sätt i välfärds-
områdenas uppgifter och tjänsteproduktion. Till denna del preciserades särskilt de föreslagna 
bestämmelserna om styrningsförhandlingar mellan ministerierna och välfärdsområdet. Dessu-
tom preciserades förslaget till bestämmelse om social- och hälsovårdsministeriets initiativrätt 
vid utvärderingsförfarandet i välfärdsområden i fråga om kriterierna för initiativrätten och det 
kunskapsunderlag som ligger till grund för den. Även innehållet i samarbetsavtal för samarbets-
områden för social- och hälsovård i välfärdsområdena samt de kriterier enligt vilka statsrådet 
ska kunna besluta om avtalets innehåll på ett sätt som är bindande för välfärdsområdena preci-
serades. 

Förfarandet för godkännande av en fullmakt att uppta lån och en investeringsplan bevarades, 
men förslagen till bestämmelser förtydligades. Dessutom preciserades motiveringen för att för-
tydliga syftet med den föreslagna regleringen: Syftet med bestämmelserna om investeringspla-
nen och förfarandet för godkännande av den är att säkerställa att välfärdsområdena planerar 
investeringarna på ett ekonomiskt hållbart sätt så att den finansiering som står till förfogande 
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räcker till. Ett annat syfte är att säkerställa att olika projekt som gäller välfärdsområdenas stora 
investeringar planeras i enlighet med de riksomfattande strategiska målen och kostnadsnyttoef-
fektivt med beaktande av de övriga välfärdsområdenas motsvarande planer. Investeringar och 
överlåtelser kan, med undantag för betydande investeringar, presenteras per tillgångsgrupp i 
investeringsplanen, vilket innebär att till exempel alla anskaffningar av lös egendom inte behö-
ver specificeras i investeringsplanen. 

Inga ändringar gjordes i de föreslagna bestämmelserna om överföring av uppgifter mellan kom-
munerna och välfärdsområdena. Till denna del ansågs det att eventuella behov av att överföra 
uppgifter mellan välfärdsområdena och kommunerna kan beaktas i speciallagstiftningen. En 
allmän bestämmelse om överföring av uppgifter skulle ha förutsatt bestämmelser om fördel-
ningen av finansieringen och fördunklat behörighetsfördelningen mellan två olika myndigheter. 

Motiveringen till propositionen och i viss mån även förslagen till bestämmelser preciserades i 
fråga om organisationsansvaret för social- och hälsovård, köpta tjänster, anlitande av hyrd ar-
betskraft och arbetskraft som skaffas hos en privat tjänsteproducent, krav som gäller privata 
tjänsteproducenter och privata tjänsteproducenters underentreprenad. I motiveringen precisera-
des det att tillräcklig egen produktion från välfärdsområdet inte förutsätter att en överkapacitet 
upprätthålls. I störnings- och undantagssituationer ska tjänsterna dock kunna tryggas med hjälp 
av välfärdsområdets egen produktion, beredskapsplaner samt samarbete med andra välfärdsom-
råden och tjänsteproducenter. Dessutom preciserades förslaget till bestämmelser om organise-
ringsansvar så att välfärdsområdet kan ordna och producera tjänster inom ett annat välfärdsom-
rådes område endast om det samarbetar eller samverkar med välfärdsområdet i fråga. Samtidigt 
preciserades områdesprincipen för affärsverksamhet med låg risk i den föreslagna lagen om 
välfärdsområden i fråga om verksamhet inom ett annat välfärdsområdes område. Motiveringen 
kompletterades med konstaterandet att bolag som ägs av ett välfärdsområde vid anskaffning av 
köpta tjänster jämställs med privata tjänsteproducenter, eftersom det är fråga om att anförtro 
någon annan än en myndighet en offentlig förvaltningsuppgift och ett offentligt ägt bolag inte 
är en myndighet. 

Motiveringen preciserades med exempel på vilka tjänster som kan skaffas hos en privat tjäns-
teproducent. Det ska vara möjligt att skaffa alla tjänster, om det inte särskilt i lag är förbjudet 
att skaffa dem. Dessutom preciserades motiveringen genom att det konstaterades att servicesed-
lar även i fortsättningen kan användas i enlighet med lagen om servicesedlar. Definitionen på 
offentliga förvaltningsuppgifter och uppgifter som ska betraktas som utövning av offentlig makt 
preciserades i motiveringen. Till den föreslagna bestämmelsen om köpta tjänster fogades dess-
utom en precisering av att offentlig makt får utövas i fråga om tjänster som skaffas hos en privat 
tjänsteproducent endast om det föreskrivs särskilt om detta genom lag. Förslagen till bestäm-
melser om bedömning av vårdbehovet i fråga om köpta tjänster kompletterades så att det inte 
bara i köpta tjänster inom primärvården utan också i sådana tjänster inom den specialiserade 
sjukvården som tillhandahålls i samband med köpta tjänster inom primärvården och som inte 
kräver sjukhus- eller poliklinikförhållanden inom den specialiserade sjukvården kan göras be-
dömningar av vårdbehovet och fattas vårdbeslut. 

Förslagen till bestämmelser preciserades så att ett välfärdsområde förutom att hyra in personal 
också kan skaffa sådan arbetskraft från en privat tjänsteproducent som behövs för produktion 
av social- och hälsovårdstjänster. Dessutom togs det in ett förslag till bestämmelse om att per-
sonal som skaffats och hyrts in som arbetskraft tillfälligt eller vid problem med tillgången på 
personal i jour dygnet runt inom hälso- och sjukvården kan anlitas även på annat sätt än så att 
den kompletterar välfärdsområdets egen yrkesutbildade personal inom social- och hälsovården, 
när detta annars skulle vara tillåtet endast som komplement. Till propositionen fogades också 
ett förslag till bestämmelse om att en läkare eller tandläkare som har skaffats eller hyrts in som 
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arbetskraft får besluta om en patient ska tas in för specialiserad sjukvård, om det är fråga om 
brådskande vård eller om tryggande av tillgången till vård. I övrigt är det en tjänsteläkares upp-
gift att besluta om intagning för specialiserad sjukvård. 

I förslaget till bestämmelse om krav för privata tjänsteproducenter gjordes preciseringar bland 
annat genom att en tidsgräns på tre år fogades till granskningen av eventuella tidigare brister i 
verksamheten och förmögenhetsbaserade krav. När det gäller privata tjänsteproducenters unde-
rentreprenad preciserades dessutom motiveringarna till omfattningen av tillåten underentrepre-
nad och vilka tjänster som får skaffas som underentreprenad. 

Det gjordes ändringar i den föreslagna bestämmelsen om ogiltigheten av vissa upphandlingsav-
tal inom social- och hälsovården. I stället för en ogiltighetsförklaring hotades en del av avtalen 
av uppsägning. Ogiltigheten begränsades till att gälla endast sådana avtal och avtalsvillkor där 
man utanför köpta tjänster har avtalat om uppgifter som uttryckligen föreskrivs i lag (bl.a. ut-
övning av offentlig makt, socialjour) eller fullgörande av organiseringsansvaret så att det är 
uppenbart att välfärdsområdet inte i praktiken ansvarar för ordnandet av tjänsterna. Välfärds-
området ska dessutom ha möjlighet att säga upp avtal som inte uppfyller ogiltighetskriterierna 
men där det har avtalats om frågor som hör till organiseringsansvaret på ett sådant sätt att orga-
nisationsansvaret inte fullgörs enligt välfärdsområdets sammantagna bedömning. Vid den sam-
mantagna bedömningen ska det säkerställas att välfärdsområdet utifrån sitt organiseringsansvar 
har rätt att fatta beslut om tjänster på lika grunder inom sitt område och att välfärdsområdet har 
en tillräcklig egen tjänsteproduktion. Vid uppsägning ska proportionalitetsprincipen och likstäl-
lighetsprincipen iakttas. 

Tillämpningstiden för ogiltiga och uppsagda avtal förlängdes från två till tre år, och i fråga om 
avtal som ska sägas upp gjordes det möjligt att ytterligare förlänga giltighetstiden med två år, 
om tillgången till tjänster i annat fall skulle äventyras. Dessutom kompletterades förslaget till 
bestämmelse med en skyldighet för välfärdsområdet att förhandla med avtalsparten innan ett 
beslut om att ett avtal är ogiltigt fattas eller avtalet sägs upp. Förslaget till bestämmelse kom-
pletterades också med en uttrycklig skyldighet för välfärdsområdet att i fråga om ogiltighet 
konstatera och i fråga om uppsägning besluta om avtalets eller avtalsvillkorens ogiltighet eller 
uppsägning. Dessutom togs det in ett förslag till bestämmelse om behandling av meningsskilj-
aktigheter om ogiltighet eller uppsägning som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. 

Också i de föreslagna bestämmelserna om de språkliga rättigheterna gjordes ändringar och kom-
pletteringar på basis av remissvaren. Sammansättningen av den samiska språknämnden ändra-
des så att sametinget och skoltarnas byastämma har rätt att utse sammanlagt minst 40 procent 
av medlemmarna. Skoltarnas byastämma har en (1) företrädare. Nationalspråksnämndens och 
samiska språknämndens ordförande har rätt att närvara och yttra sig vid välfärdsområdesstyrel-
sens möten För samordningen av samarbetsavtalet för tvåspråkiga välfärdsområden svarar 
Egentliga Finlands välfärdsområde, och för stödet för utvecklingen av svenskspråkiga tjänster 
svarar Västra Nylands välfärdsområde. 

Utifrån remissvaren preciserades kommunens, välfärdsområdets och HUS-sammanslutningens 
roll och samarbetsskyldigheter vid främjandet av hälsa och välfärd. Organisationernas ställning 
och beaktandet av stödmöjligheterna lyftes fram tydligare. Dessutom ändrades de föreslagna 
bestämmelserna om elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster så att elevhälsans psykolog- och 
kuratorstjänster ska ordnas som närservice även för studerande på andra stadiet. Till proposit-
ionen fogades också ett förslag till bestämmelse om hur verksamheten i andra specialomsorgs-
distrikt som för närvarande är verksamma i flera landskap än samkommunen Kårkulla (Vaali-
jala, Eskoo, Eteva) ska fördelas mellan välfärdsområdena i de områden där funktionerna finns 
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samt om tryggande av tjänsterna för invånarna. Dessutom kompletterades förslaget till bestäm-
melse om en förvaltningsstadga för ett välfärdsområde så att det i förvaltningsstadgan för ett 
välfärdsområde som är huvudman för ett universitetssjukhus är möjligt att låta ett universitet 
som ger medicinsk utbildning utse företrädare till välfärdsområdets organ. 

Utöver de föreslagna bestämmelserna om finansiering och statlig styrning kompletterades för 
räddningsväsendets del förslaget till bestämmelse om att räddningsväsendets uppgifter ska sam-
las i välfärdsområdena. Utgångspunkten är att alla välfärdsområden ska sörja för ordnandet av 
räddningsväsendets uppgifter. När specialuppgifter samlas i ett eller flera välfärdsområden be-
tyder det inte att välfärdsområdena delas in i grupper vars uppgifter avsevärt skulle avvika från 
varandra. Dessutom har den inbördes ersättningsskyldigheten mellan välfärdsområdena preci-
serats i fråga om kostnaderna för de uppgifter som samlas och som hör till välfärdsområdenas 
organiseringsansvar. Andra aspekter som framhölls i remissvaren ska beaktas i samband med 
reformen av räddningslagen och revideringen av verksamhetssätten. 

Den tidtabell för ikraftträdandet som föreslås för reformen bedömdes vid beredningen i förhål-
lande till nuläget, där det inom åtta områden för närvarande genom frivilliga beslut tillhanda-
hålls omfattande överkommunal social- och hälsovård1. I bedömningen beaktades också den 
regionala beredningen under de föregående valperioderna och de regionala statsunderstödspro-
jekt inom social- och hälsovården som inleddes sommaren 2021. I enlighet med remissvaren 
bedömdes det att verksamhet som stöder målen för reformen å ena sidan har beretts i flera år 
inom vissa områden men att det å andra sidan finns områden där man tills vidare inte har ge-
nomfört någon beredning som främjar målen för reformen. Som en helhetsbedömning ansågs 
det att den tidtabell som föreslås för reformen gör det möjligt att inleda välfärdsområdenas verk-
samhet och överföra organiseringsansvaret, även om skillnaderna i de olika områdenas bered-
skap identifierades. Regeringen utvärderar regelbundet genomförandet av reformen som en del 
av det riksomfattande förändringsstödet för reformen samt vid behandlingen av den finansiering 
som anvisas 2021 och 2022. 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fastställde dessutom att benämningen välfärds-
områden senare kommer att ändras till landskap, när till exempel regionutvecklingsuppgifter 
överförs till dem. Ministerarbetsgruppen uppgav också att regeringen förbinder sig att se till 
lagstiftningen som gäller beskattning och finansiering blir färdig under regeringsperioden och 
träder i kraft senast 2026. Riktlinjerna för beskattningsrätten, inklusive tidsplanen, dras snabbt 
upp efter det att kommittén har avslutat sitt arbete. Riktlinjerna för en utvidgning av de nya 
välfärdsområdenas uppgifter dras upp enligt samma tidtabell. Landskapsskatten höjer inte nivån 
på den totala beskattningen. Vid budgetförhandlingarna 2022 granskar regeringen välfärdsom-
rådenas finansiering i förhållande till deras uppgifter. Om lagstiftningen om välfärdsområdenas 
beskattning inte blir färdig inom ovan nämnda tidtabell åtar sig regeringen att se till att finan-
sieringsbasen för välfärdsområdena är tillräcklig. 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård beslutade också att avvecklingen av den fler-
kanalsfinansiering som konstaterats i regeringsprogrammet ska genomföras snabbt så att lag-
stiftningen blir klar under denna regeringsperiod. I enlighet med regeringens riktlinjer genom-
förs vårdgarantin inom primärvården som en del av produktivitetshelheten och EU:s återhämt-
ningsfinansiering. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård slog fast att det ska skapas 

                                                      
1Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote); Södra Savolax social- och hälsovårdstjänster (Essote); 
Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Soite); Mellersta Nylands samkommun för 
social- och hälsovård; Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Kymsote); Norra Karelens 
samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Siun sote); Päijänne-Tavastlands välfärdssammanslutning. 
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ett incitament för välfärdsområdena att genomföra vårdgarantin som det redan finns goda mo-
deller och god praxis för. Bestämmelser om användningen av servicesedlar föreskrivs i lagstift-
ningen om vårdgarantin. 

6.2 Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen  

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen är utkastet till proposition en begriplig helhet. Rå-
det konstaterade att utkastet till regeringens proposition ger en god uppfattning om bakgrunden 
till ärendet, målsättningen och de viktigaste förslagen. I beskrivningen av nuläget behandlas 
väsentliga omständigheter i fråga om nuläget inom social- och hälsovården och kostnaderna för 
systemet. Problemen i det nuvarande systemet har beskrivits väl och behovet av en reform är i 
sin helhet välmotiverat. I propositionens konsekvensbedömning och beskrivning av nuläget har 
man utnyttjat många utredningar och undersökningar, vars källor också nämns. Konsekvensbe-
dömningen var enligt rådet i någon mån osammanhängande. Rådet konstaterade också att kon-
sekvensbedömningarna i propositionsutkastet tekniskt är indelade på ett annat sätt än vad som 
konstateras i anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag2 (2007). 

Rådets utlåtande fokuserar i huvudsak på de ekonomiska konsekvenserna i konsekvensbedöm-
ningen, där konsekvenserna för den offentliga ekonomin och företagen betonas. För andra typer 
av bedömningar var det få anmärkningar i utlåtandet. 

Enligt rådet innehåller propositionsutkastet många kvantitativa bedömningar vars beräknings-
grunder beskrivs i propositionen. Kvantitativa bedömningar och beskrivande information ger 
en god uppfattning om enskilda förändringar och deras konsekvenser. Rådet ansåg att det trots 
detta är svårt att få klarhet i de totala konsekvenserna för den offentliga ekonomin. De centrala 
konsekvenserna för den offentliga ekonomin bör sammanställas i propositionen. Propositions-
utkastet bör innehålla en riktgivande behandling av konsekvenserna för utgifterna för social- 
och hälsovårdstjänsterna samt konsekvenserna för hållbarhetsunderskottet, inklusive en ökning 
av servicebehovet med 0,2 procentenheter. Propositionsutkastet bör innehålla en noggrannare 
bedömning av riskerna för en kostnadsökning till följd av full statlig finansiering och begräns-
ning av användningen av privat tjänsteproduktion. 

I propositionsutkastet bör man även närmare bedöma vilka risker för en utgiftsökning som en 
full statlig finansiering medför i välfärdsområdena, om områdenas beskattningsrätt inte förverk-
ligas. Också konsekvenserna av att begränsa användningen av privat tjänsteproduktion bör be-
dömas. De sammantagna konsekvenser för välfärdsområdena som följer av finansieringsmo-
dellen, ändringarna i kommunernas skattebas och begränsningen av användningen av privata 
köpta tjänster bör bedömas åtminstone i de områden som drabbas av de största ekonomiska 
förlusterna. 

Rådet ansåg det vara positivt att ändringskostnaderna för reformen har delats upp och uppskat-
tats i euro i propositionsutkastet. Rådet ansåg att kostnaderna för löneharmonisering och IKT 
bör kompletteras ytterligare. Rådet ansåg också att löneharmoniseringen orsakar ett tryck på 
lönehöjningar också i Nyland, Helsingfors och HUS, utöver inom den privata sektorn, och be-

                                                      
2 Säädösehdotusten vaikutusten arviointi, Ohjeet (2007) Justitieministeriets publikation 2007:6. 
<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76082/saadosehdotusten_vaikutusten_arvi-
ointi_ohjeet.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
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gärde en bedömning av dessa spridningseffekter. I propositionen ska dessutom IKT-kostna-
derna och fördelarna i de offentliga finanserna nämnas separat från de direkta ändringskostna-
derna. 

Enligt rådet bör konsekvenserna för styrningen av välfärdsområdenas investeringar bedömas 
noggrannare. Rådet ansåg att det på basis av propositionsutkastet är oklart hur välfärdsområdena 
utan möjlighet till långfristig upplåning kan förnya de skulder som överförts från sjukvårdsdi-
strikten. 

Enligt rådet ges en detaljerad beskrivning i propositionen av de ändringar som beskattningen 
medför för hushållen. Rådet bedömer att kommunerna kan bli tvungna att höja skatten efter 
2023, vilket kan påverka hushållen. Rådet begärde en bedömning av saken åtminstone på allmän 
nivå. Det bör också ges en riktgivande uppskattning av hur klientavgifternas belopp och alloke-
ring påverkar hushållen. 

Enligt rådet är det positivt att förändringarna i den kommunala ekonomin har beskrivits detal-
jerat och åskådligt med hjälp av tabeller och kalkyler. På basis av propositionen får man en 
heltäckande uppfattning om de ändringar som kommunerna orsakas. Rådet uttalade sig om be-
hovet av att bedöma konsekvenserna för sådana kommuner som själva har stått för en betydande 
del av sina social- och hälsovårdsutgifter och för vilka sänkningen av kommunalskatten medför 
en relativt sett större förlust av skatteinkomster. Det bör också behandlas närmare vilka konse-
kvenser en inskränkning av kommunernas skatteinkomster eventuellt har för kommunernas in-
vesteringar och näringspolitiska förutsättningar, i synnerhet om medelanskaffningen försvåras. 
Rådet ansåg att det förblir oklart i propositionen vilka incitament kommunerna har att satsa på 
förebyggande av sjukdomar, eftersom den förebyggande hälso- och sjukvårdens andel av den 
totala finansieringen är liten. 

Rådet ansåg att propositionen har betydande konsekvenser för privata social- och hälsovårdsfö-
retags affärsverksamhet. Konsekvenserna för företagen borde ha utretts i tid vid beredningen av 
lagutkastet och bedömningsrådet ansåg att beredningen till denna del var bristfällig. Rådet ansåg 
det positivt att man i propositionsutkastet har samlat uppgifter om de totala utläggningarna på 
entreprenad inom social- och hälsovården och deras storleksklass. Det var också positivt att man 
i form av exempel hade redogjort för de allmänna principer på basis av vilka avtal om produkt-
ion av social- och hälsovårdstjänster kan sägas upp eller ogiltigförklaras. De konsekvenser för 
företagen som begränsningarna i fråga om privata köpta tjänster och underentreprenad medför 
bör enligt rådet bedömas på ett riktgivande sätt, med beaktande även av små och medelstora 
tjänsteproducenter. I propositionen bör det preciseras om de nya författningarna medför till ex-
empel en sådan regleringsbörda som minskar små och medelstora aktörers vilja att delta i till-
handahållandet av tjänster. Storleksklassen på de konsekvenser för tjänsteproducenternas af-
färsverksamhet som ogiltigförklaring och uppsägningar av de totala utläggningarna på entre-
prenad medför bör bedömas och riktgivande också storleken på de onödiga investeringar som 
betalas till tjänsteproducenterna och beloppet av ersättningarna för eventuella avtalsbrott. Rådet 
ansåg att den juridiska risken i samband med uppsägningar av avtal hade behandlats ganska 
litet. Dessutom bör det göras en riktgivande bedömning av vilka konsekvenser löneharmonise-
ring har på konkurrensen om arbetskraft och därmed på företagens lönekostnader. 

Enligt rådet bör myndighetskostnaderna sammanställas i propositionen. Konsekvenserna bör 
bedömas riktgivande per årsverke och i euro. 

Rådet ansåg det vara positivt att de samhälleliga konsekvenserna har behandlats ur olika syn-
vinklar. Rådet konstaterade att det skulle vara möjligt att förbättra ställningen för dem som be-
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höver mycket tjänster när tjänsterna inom primärvården, den specialiserade sjukvården och so-
cialvården ordnas av en enda aktör. Rådet ansåg dock att det är svårt för en icke-sakkunnig att 
få klarhet i de eventuella konkreta fördelar som föreslås i propositionen, eftersom fördelarna 
närmast beskrivs med förvaltningsbegrepp. I propositionen bör det tydligare redogöras för even-
tuella fördelar för dem som använder tjänsterna. Dessutom bör det bedömas vilka konsekvenser 
den valda modellen har för de grundläggande fri- och rättigheterna för befolkningsgrupper i 
svag och sårbar ställning. 

I propositionen bör det behandlas hur ändringen av servicestrukturen påverkar tillgången till 
tjänster och bedöma den offentliga sektorns förmåga att åta sig uppgifter som nu har lagts ut på 
privata aktörer. Rådet ansåg att omorganiseringen av tjänsteproduktionen i välfärdsområdena 
innebär en risk för tillgången på personal, eftersom rekryteringen av läkare och av sakkunniga 
med specialkompetens inom social- och hälsovården kan försvåras. Det bör bedömas i vilken 
mån tillgången på personalgrupper kan försvåras eller vilka överlappande uppgifter som kan 
avvecklas. 

Rådet fäste uppmärksamhet vid att överföringen av räddningsväsendet till välfärdsområdena 
och Helsingfors stad motiveras med en förbättring av den riksomfattande styrningen och de 
positiva effekterna av den. Det som föreslås i propositionen bör ur medborgarnas synvinkel 
behandlas med tanke på tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Konsekvenserna 
av särlösningen för Nyland för organiseringen av den praktiska räddningsverksamheten bör be-
dömas separat. 

Särlösningen för Nyland kan enligt rådet innebära en risk för deloptimering när samma aktör 
inte ordnar uppgifterna inom primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården. 
Man ska noggrant följa upp särlösningen för Nyland för att få en uppfattning om tillgången till 
tjänster och vård samt om kostnadsutvecklingen. 

Enligt rådet var det positivt att genomförandet, uppföljningen samt uppföljningen i efterhand av 
propositionen har beskrivits. Rådet ansåg att det är ganska sent att inleda uppföljningen i efter-
hand 2030 och ansåg att reformens resultat bör börja utvärderas senast två till fem år efter lagens 
ikraftträdande. Bedömningsmaterial ska samlas in från början. 

Utifrån utlåtandet från bedömningsrådet kompletterades bedömningarna av de ekonomiska kon-
sekvenserna av regeringens proposition, i synnerhet kompletteringar och förtydliganden i fråga 
om konsekvenserna för den offentliga ekonomin, den kommunala ekonomin och ändringskost-
naderna för reformen. 

Konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen för den offentliga ekonomin och dess håll-
barhet bedömdes under en separat rubrik. Likaså bedömdes de totala konsekvenserna av för-
ändringen i välfärdsområdenas och kommunernas finansiering. Bedömningsuppgifterna om 
kommunernas ekonomiska situation efter reformen kompletterades. Konsekvensbedömningen 
av den reglering om finansiering och styrning av välfärdsområdenas investeringar som föreslås 
i propositionen förtydligades. Dessutom kompletterades konsekvensbedömningarna av egen-
domsarrangemangen i fråga om kommuner och välfärdsområden samt kort också konsekven-
serna för kommunernas medelsanskaffning efter reformen och konsekvenserna för de skattskyl-
diga. Konsekvensbedömningarna kompletterades genom identifiering och registrering av de ris-
ker som hänför sig till bromsandet av kostnadsökningen i välfärdsområdena. Ändringskostna-
derna preciserades särskilt i fråga om de direkta kostnadskalkylerna för reformen och konse-
kvenserna för myndigheterna. 
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Resursbedömningarna av de konsekvenser för myndigheterna som föreslås i propositionen pre-
ciserades och konsekvenserna sammanställdes på det sätt som rådet för bedömning av lagstift-
ningen föreslog. Reformens konsekvenser för klientavgifterna inom social- och hälsovården 
bedömdes under en separat rubrik. Vid beredningen har man inte kunnat göra en noggrann be-
dömning av de mer detaljerade konsekvenserna för beloppet och fördelningen av avgifter, er-
sättningar och arvoden inom social- och hälsovården, eftersom det för närvarande huvudsakli-
gen är fråga om kommunspecifika beslut som grundar sig på speciallagstiftning och det inte 
finns tillgång till heltäckande uppgifter om dem. Konsekvenserna av ändringar i fråga om av-
gifter, ersättningar och arvoden verifieras först på basis av välfärdsområdesfullmäktiges beslut, 
och deras eurobelopp kan minska eller öka jämfört med nuläget. 

Bedömningarna av köpta social- och hälsovårdstjänster preciserades och utökades både i fråga 
om konsekvenserna för företagen och i fråga om konsekvenserna för tjänsteproduktionen. Till 
konsekvensbedömningen fogades bland annat storleksklassen på de konsekvenser för affärs-
verksamheten som ogiltigförklarande och uppsägning av avtal medför för företagen samt kon-
sekvenserna för små och medelstora företag, inklusive uppskattningar av regleringsbördan. 
Också konsekvenserna för tillgången på tjänster preciserades, och dessutom bedömdes den of-
fentliga sektorns förmåga att återställa tjänsteproduktionen till egen produktion. Till proposit-
ionen fogades också de konsekvenser som löneharmoniseringen har för konkurrensen om ar-
betskraft. 

Enligt rådet går det inte att i samband med lagberedningen exakt uppskatta beloppet av de onö-
diga investeringar som ska betalas till tjänsteproducenterna och av ersättningarna för eventuella 
avtalsbrott, eftersom det inte finns enhetliga och samlade register-, statistik- eller forskningsdata 
om investeringarna. Dessutom bedöms eventuella onödiga investeringar i samband med gransk-
ningen av välfärdsområdenas avtal. Remissbehandlingen av regeringens proposition gav ingen 
ytterligare information för en precisering av konsekvensbedömningen. 

Vid konsekvensbedömningen kunde man inte precisera den försämring av tillgången på per-
sonalgrupper till följd av omorganiseringen av välfärdsområdenas tjänsteproduktion eller det 
avvecklande av överlappande uppgifter som rådet dryftat. Det är till exempel möjligt att bedöma 
och avveckla överlappande uppgifter först i samband med genomförandet av reformen. Å andra 
sidan verkar förklaringen till inhyrningen av personal och annan rekrytering av personal inte 
vara till exempel avlägset läge utan snarare anordnarnas verksamhetspraxis. Därmed realiseras 
konsekvenserna på basis av detta beslutsfattande och är beroende av genomförandet av refor-
men. 

Till propositionens samhälleliga konsekvenser fogades konkreta beskrivningar av reformens 
fördelar för dem som använder tjänsterna. Dessutom kompletterades konsekvensbedömningen 
när det gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. 

I fråga om räddningsväsendet kompletterades konsekvensbedömningen både med avseende på 
tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet och med avseende på särlösningen för Ny-
land. 

Den del som gäller uppföljningen och efterhandsutvärderingen av propositionen preciserades 
och kompletterades, särskilt i fråga om särlösningen för Nyland och uppföljningen av den. 

Tidpunkten för efterhandsutvärderingen av propositionen ändrades inte trots bedömningsrådets 
utlåtande, eftersom efterhandsutvärderingen av reformen enligt den tidsplan som rådet föresla-
git som tidigast skulle genomföras redan ett halvt år efter det att organiseringsansvaret överförts 
från kommunerna till välfärdsområdena. Med beaktande av reformens samhälleliga betydelse 
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och storlek är det inte ändamålsenligt att tidigarelägga efterhandsutvärderingen på ett så bety-
dande sätt, särskilt eftersom verksamheten regelbundet följs upp varje år. 

Konsekvensbedömningen i regeringspropositionen följer till sin struktur anvisningarna för ut-
arbetandet av konsekvensbedömning. Till denna del torde bedömningsrådet i sitt utlåtande ha 
hänvisat till remissversionen av propositionen. 

 

  


