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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om en social- och hälsovårdsberättelse

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas
en lag om en social- och hälsovårdsberättel-
se. Social- och hälsovårdsberättelsen skall
avges till riksdagen som ett särskilt komple-
ment till berättelsen om regeringens åtgärder
enligt vad som redan föreskrivs i gällande
lag. Avsikten är att berättelsen skall avges

vart fjärde år. För tillfället avges social- och
hälsovårdsberättelsen till riksdagen vartannat
år. Berättelsen skall beredas av social- och
hälsovårdsministeriet.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

Enligt 46 § grundlagen skall regeringen år-
ligen lämna riksdagen en berättelse om sin
verksamhet och om de åtgärder den vidtagit,
den så kallade åtgärdsberättelsen. Likaså
skall regeringen årligen avge en berättelse
om skötseln av statsfinanserna och om hur
budgeten har följts. Enligt 46 § 2 mom. kan
riksdagen ges även andra berättelser enligt
vad som bestäms i grundlagen, annan lag el-
ler riksdagens arbetsordning.

I annan lagstiftning föreskrivs om vissa av
de berättelser som skall avges till riksdagen
som särskilt komplement till berättelsen om
regeringens åtgärder. Berättelser som avges
som särskilt komplement är idag berättelsen
om utvecklingssamarbetet enligt lagen om
avgivande av en berättelse om utvecklings-
samarbetet till riksdagen (964/1985), social-
och hälsovårdsberättelsen enligt lagen om en
social- och hälsovårdsberättelse (1080/1997)

samt sysselsättningsberättelsen enligt 6 §
sysselsättningslagen (1081/1997). Avgivan-
det av dessa berättelser kopplades 1997
samman med regeringens åtgärdsberättelse,
varvid de blev respektive ministeriers berät-
telser och därför inte längre vare sig behand-
las i statsrådet, upptas i riksdagshandlingarna
eller översätts till svenska. Berättelsen om
utvecklingssamarbetet och sysselsättningsbe-
rättelsen avges årligen och social- och hälso-
vårdsberättelsen med två års mellanrum.

Riksdagen får på många olika sätt officiell
information från regeringen om händelser
som inträffat och om åtgärder som vidtagits
samt om utvecklingslinjerna. Syftet med
denna information är dels att göra det möjligt
för riksdagen att utöva den tillsyn över reger-
ingen som enligt statsförfattningen ankom-
mer på riksdagen, dels att tillfredsställa riks-
dagens behov av information om den utveck-
ling som skett. En del av de dessa mål upp-
nås genom de ovan nämnda egentliga berät-
telserna från regeringen och en del genom
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åtgärdsberättelsen och de berättelser som ut-
gör särskilt komplement till den. Förutom be-
rättelserna tillställer statsrådet också på annat
sätt riksdagen rikligt med material som be-
hövs för tillsynen, informationen och den po-
litiska debatten. Exempel på sådant material
är regeringsprogrammet, olika redogörelser
och meddelanden, interpellationssvaren, sva-
ren på skriftliga spörsmål och frågetimmarna.

I överensstämmelse med gällande lag har
med två års mellanrum tre social- och hälso-
vårdsberättelser avgetts till riksdagen. I prak-
tiken har det dock visat sig att två år är ett
alltför kort intervall. Förändringar sker lång-
samt när det gäller folkhälsans och den socia-
la trygghetens tillstånd och utveckling. Verk-
ningarna av de flesta åtgärder kan dessutom
bedömas först på lång sikt. Det vore mer än-
damålsenligt att avge en mera noggrant utar-
betad och mera omfattande utredning om
folkhälsans och den sociala trygghetens till-
stånd och utveckling med fyra års mellanrum
än en kort beskrivning om vad som hänt vart
annat år. Samtidigt skulle det vara möjligt att
bättre anknyta berättelsen till uppföljningen
av både mål- och verksamhetsprogrammet
för social- och hälsovården och regerings-
programmet. Därför föreslås att social- och
hälsovårdsberättelsen avges till riksdagen
vart fjärde år som ett särskilt komplement till
regeringens åtgärdsberättelse.

2. Proposit ionens verkningar

Propositionen har inga ekonomiska verk-
ningar eller verkningar med avseende på
jämställdheten.

3. Beredningen av proposit ionen

Proposition har beretts som tjänsteuppdrag
vid social- och hälsovårdsministeriet. Social-
och hälsovårdsministeriet har begärt utlåtan-
den om förslaget av alla ministerier och av
riksdagens kansli. De instanser som gav sina
utlåtanden hade inget att anmärka i fråga om
avgivandet av en mera omfattande social-
och hälsovårdsberättelse vart fjärde år i stäl-
let för såsom nu är fallet en mera kortfattad
berättelse med två års mellanrum.

4. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst.

Det föreslås att den första social- och häl-
sovårdsberättelsen lämnas 2006. Det är än-
damålsenligt att avge social- och hälsovårds-
berättelsen under senare delen av valperio-
den, så att man med den kan påverka följan-
de regeringsprogram och uppgörande av mål-
och verksamhetsprogrammet för social- och
hälsovården.

Genom lagen upphävs lagen den 5 decem-
ber 1997 om en social- och hälsovårdsberät-
telse.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag

om en social- och hälsovårdsberättelse

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Social- och hälsovårdsministeriet skall med

fyra års mellanrum avge en social- och häl-
sovårdsberättelse om folkhälsans och den so-
ciala trygghetens tillstånd och utveckling.
Berättelsen skall utgöra ett särskilt komple-
ment till berättelsen om regeringens åtgärder.

2 §
Social- och hälsovårdsministeriet skall

sammanställa social- och hälsovårdsberättel-
sen efter att nödvändiga uppgifter från andra
ministerier har inkommit.

3 §
Denna lag träder i kraft den 20 . Den för-

sta social- och hälsovårdsberättelsen lämnas
2006.

Genom denna lag upphävs lagen den 5 de-
cember 1997 om en social- och hälsovårds-
berättelse (1080/1997).

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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