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Begäran om utlåtande
LVM/891/03/2017
13.2.2018

Ålands lagtinget
Ålands landskapsregeringen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av
Transport- och kommunikationsverket, lag om ändring av lagen om Trafikverket och vissa
lagar som har samband med dem
Kommunikationsministeriet begär utlåtande om ett utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transportoch kommunikationsverket, lag om ändring av lagen om Trafikverket och
vissa lagar som har samband med dem.
Vi ber att ni som bekantar er med utkastet till proposition fäster särskild
uppmärksamhet vid bedömningen av propositionens konsekvenser och att
ni kompletterar, korrigerar eller bekräftar bedömningarna. Utlåtandet
begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten
utlåtande.fi senast den 16 mars 2018.
Bakgrund
Ministeriet tillsatte i april 2017 fem arbetsgrupper för att bereda
ämbetsverksreformen. Syftet med reformen är att göra fördelningen av
myndigheternas uppgifter i anslutning till verksamheten tydligare och
regleringen inom trafik- och transportsektorn smidigare. Ett ytterligare syfte
är att underlätta utnyttjandet av de data som finns om trafiken till stöd för
arbetet med att ta fram nya digitala tjänster.
Genom ämbetsverksreformen förbättras förvaltningsområdets förmåga att
svara på kundernas ändrade behov och på ändringar i verksamhetsmiljön,
att utveckla och stärka den strategiska styrningen av förvaltningsområdet
och att uppnå synergifördelar. Ett annat syfte är att ytterligare öka
förvaltningens produktivitet och effektivitet genom en mångsidigare och
effektivare resursanvändning. Reformen stöder målen för spetsprojektet för
smidigare författningar och målen för bättre ledning av den offentliga
förvaltningen. Reformen ligger också i linje med regeringens mål att bygga
upp en tillväxtmiljö för nya digitala trafiktjänster.

Ytterligare uppgifter kan begäras av kommunikationsministeriet under
adress virastouudistus@lvm.fi.
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