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Kommande strukturlösningar 

Regeringen beslutade i mars om de statsekonomiska anslagsramarna och 
bekräftade förslagen för genomförandet av det strukturpolitiska programmet 
som gavs i höstas. Finlands svaga ekonomiska tillväxt och de stora offentliga 
utgifterna samt de underskott i kommunernas och statens ekonomi som 
dessa medför kräver omfattande strukturella reformer som en del av övriga 
finanspolitiska lösningar. För ett år sedan sade republikens president vid 
öppnandet av riksmötet: ”Det måste beslutas”. Trycket beträffande beslut 
som sträcker sig längre än normalt är större än på flera år. 

De största ändringsbehoven gällande strukturer riktas inte mot jord- och 
skogsbruksministeriet, utan mot social- och hälsovårdsministeriet samt un-
dervisnings- och kulturministeriet. Det finns dock ett gemensamt gränssnitt 
med miljöhälsovården och lantbruksförvaltningen. All verksamhet inom den 
offentliga sektorn förutsätts vara kostnadseffektiv. Det årliga tillväxtmålet 
på 0,5 % i strukturprogrammet gäller all serviceproduktion inom den of-
fentliga sektorn. Utöver strukturernas funktion bör även handlingssätten ses 
över. Alla förvaltningsområden har fortfarande mycket kvar att göra när det 
gäller elektroniska tjänster.

Utöver jord- och skogsbruksministeriets egen strukturreform ses struk-
turen med centrala ämbetsverk över i år för att den ska fungera bättre 
som en helhet. Mat och förnybara naturresurser kommer att utgöra den 
strategiska grunden för ministeriet även under kommande år. En hög nivå 
på livsmedelssäkerheten, en unik frihet från djursjukdomar och ökade 
satsningar på djurens välfärd kommer med säkerhet att förbli nationella 
prioriteringar. Den nya Naturresurscentralen blir ett betydande europeiskt 
forskningsinstitut. En förutsättning för centralens framgång är ett samarbete 
med LYNET-nätverket och universiteten. Veterinärmedicinsk forskning borde 
integreras allt bättre i denna helhet.

I beslutet om strukturpolitik, som regeringen utfärdade i november, 
konstateras att sakkunnigresurser ska användas på ett allt mer flexibelt sätt 
särskilt i samband med omorganiseringen av statens regionförvaltning. Regi-
onförvaltningsverken och NTM-centralerna har verkat bara i några år, men 
den nuvarande regionförvaltningen upplevs som splittrad. Det finns även 
utrymme för förbättring i tillgängligheten på tjänsterna, och tjänstekvaliteten 
upplevs som ojämn. Besluten beträffande den regionala strukturen kommer 
att verkställas under den kommande regeringsperioden. Tjänstemannabe-
redningen inleds dock redan i vår under ledning av kanslicheferna.

Det är inte endast regionförvaltningen som utreds. Samtidigt bedöms 
konsekvenserna av olika alternativ för arbetsfördelningen mellan staten 
och kommunerna och fördelningen av uppgifter mellan de statliga cen-
trala ämbetsverken och den förnyade regionförvaltningen. När det gäller 
jord- och skogsbruksministeriet bör fokus i denna utredning ligga på mil-
jöhälsovården. I regeringsprogrammet finns även en skyldighet att utreda 
livsmedelstillsynen. De alternativ för ansvarsfördelning mellan statliga tjäns-
teinnehavare och kommunalveterinärer, som behandlades vid reformen av 
veterinärvårdslagen, kommer återigen upp för bedömning. Veterinärkårens 
omfattande erfarenhet av olika uppgifter betonas när dessa strukturella 
lösningar genomförs. Finns det en gemensam syn på den bästa nationella 
arbetsfördelningen inom yrkeskåren?

Jaana Husu-Kallio
Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef


