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Luonnos hallituksen esitykseksi kuntien taloustietojen tuottamista ja
raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Utlåtande om förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om
kommuner
1.

Allting som berör denna reform skall fungera på svenska.

2.
Målet med reformen, att samordna statistikinsamlingen från kommuner och att bara fråga
om en uppgift en gång, är mycket bra.
3.
Tidtabellen för genomförandet där allt i praktiken skall ske på en gång fr.o.m. 2021 är
orealistisk. Vis av skadan från införandet av inkomstregistret måste genomförandet ske stegvis
under flera år.
4.
De kostnadsinbesparingar i kommunerna och samkommunerna som förespeglas på sidan 32
kommer inte att förverkligas. Inga statsandelar till kommunerna skall minskas med hänvisning till
denna reform! Hela förslaget är genomsyrat av en övertro på elektronisk kommunikation. I dagens
läge är drygt 60 % av fakturorna i kommunens inköpsreskontra i elektronisk form, bedömningen är
att denna andel kan bli drygt 70 %, MEN mer än 25 % av fakturorna kommer under överskådlig
framtid att vara sådana som på ett eller annat sätt måste hanteras ”för hand”.
5.
Det är av största vikt att det finns en kontinuitet i hur rapporteringen är uppbyggd. Eventuella
förändringar skall vara kända inom mars månad föregående år för att rapporteringen skall fungera
smidigt! Kommunförbundet skall vara inkopplat i det samarbete som finansministeriet skall
organisera som beskrivs på sidan 46.
6.
Kommunallagens § 112 kan vara oförändrad så att bokföringsnämndens kommunsektions roll
kvarstår som ”uttolkare” av hur bokföringslagen skall tillämpas i kommunerna. Om statsrådet via
skilda förordningar stadgar om de uppgifter som skall tas upp i kommunens bokslut finns det en risk
att kommunernas redovisningsprinciper på sikt fjärmas från bokföringslagen.
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7.
Kommunerna är enligt lag budgetstyrda vilket innebär att en kvartalsredovisning som
innefattar en balansräkning i många fall blir arbetsdryg att uppgöra. Av större vikt är
kvartalsuppföljning av hur investeringsbudgeten förverkligas. Tidtabellen för kvartalsrapporterna
skall följa samma tidtabell som gäller MOMS-redovisningarna, detta innebär att Q1 skall rapporteras
senast 15 maj och Q3 senast 15 november.

Eklund Rabbe
Korsholms kommun - Ekonomidirektör

Utlåtande.fi

2/2

