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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att kommunallagen och lagen om välfärdsområden ändras.
Det föreslås att det till lagarna fogas bestämmelser enligt vilka kommuner och välfärdsområden i
sin förvaltningsstadga ska ta in behövliga bestämmelser om förvaltning, beslutsfattande och fullmäktiges verksamhet med tanke på störningssituationer och undantagsförhållanden. De föreslagna
bestämmelserna ska också tillämpas på samkommuner och välfärdssammanslutningar.
Syftet med propositionen är att förbättra kommunernas och välfärdsområdenas beredskap när det
gäller förvaltning och beslutsfattande med tanke på undantagsförhållanden enligt beredskapslagen
och störningar som är lindrigare än undantagsförhållanden. Syftet med ändringarna är att indirekt
främja kontinuiteten i, och verksamhetsförutsättningarna för, kommunernas och välfärdsområdenas
förvaltning och beslutsfattande även i situationer som avviker från normala förhållanden.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.
———
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av 90 § i kommunallagen
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 90 § i kommunallagen (410/2015), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 419/2021,
ett nytt 3 mom. som följer:
90 §
Förvaltningsstadga
——————————————————————————————
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om
ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och fullmäktiges
verksamhet under undantagsförhållanden samt vid störningar under normala förhållanden.
———
Denna lag träder i kraft den
20.
Förvaltningsstadga ska sättas i överensstämmelse med 90 § före utgången av juni 2023.
———
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2.
Lag
om ändring av 95 § i lagen om välfärdsområden
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 95 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ett nytt 4 mom. som följer:
95 §
Förvaltningsstadga
——————————————————————————————
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om
ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet under undantagsförhållanden samt vid störningar under normala förhållanden.
———
Denna lag träder i kraft den
20.
Förvaltningsstadga ska sättas i överensstämmelse med 95 § före utgången av juni 2023.
———

Helsingfors den x xxx 20xx
Statsminister

Sanna Marin

Kommunminister Sirpa Paatero
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av 90 § i kommunallagen
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 90 § i kommunallagen (410/2015), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 419/2021,
ett nytt 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
90 §

90 §

Förvaltningsstadga

Förvaltningsstadga

———————————————

———————————————
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om ordnandet av förvaltningen och
verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och fullmäktiges verksamhet under undantagsförhållanden samt vid störningar under normala förhållanden.
———
Denna lag träder i kraft den
20.
Förvaltningsstadga ska sättas i överensstämmelse med 90 § före utgången av juni 2023.
———
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2.
Lag
om ändring av 95 § i lagen om välfärdsområden
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 95 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ett nytt 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
95 §

95 §

Förvaltningsstadga

Förvaltningsstadga

———————————————

———————————————
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om ordnandet av förvaltningen och
verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet under undantagsförhållanden samt
vid störningar under normala förhållanden.
———
Denna lag träder i kraft den
20.
Förvaltningsstadga ska sättas i överensstämmelse med 95 § före utgången av juni 2023.
———
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