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Program
• Öppning av sändningen, Emilia Mattsson Nortamo, 

utvecklingschef, Kommunförbundet

• Allmänt om reformen, Tanja Ståhlberg, ledande 
sakkunnig, ministeriet

• Organiseringsansvaret, Alexander Eriksson, 
jurist, Kommunförbundet

• Finansieringen, Benjamin Strandberg,     
sakkunnig, Kommunförbundet
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Kommunförbundets förändringsstöd
Målsättning:

• Alla kommuner kan ta emot den nya uppgiften och klara av den på 
bästa möjliga sätt.

• Kommunernas sysselsättningsfrämjande roll stabiliseras och de 
etablerar sin roll för tryggandet av sysselsättningen, kommunernas 
livskraft och invånarnas välfärd. 

• Den sysselsättningsfrämjande rollen och dess betydelse tydliggörs på 
kontaktytorna med social- och hälsovårdstjänsterna, 
utbildningstjänsterna samt främjandet av hälsa och välfärd.

• Kommunförbundet stöder kommunerna i förändringen genom 
anvisningar, råd, insamling av och information om god praxis, nyttiga 
och omfattande nätverk, kommunikation, handböcker och statistik av 
olika slag. 
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Kommunförbundets personal som deltar i 
förändringsstödet
• ledning av kontoret och utveckling av sysselsättningstjänster: Erja Lindberg

• förändringscoachning: Selina Sassila

• digitaliseringsfrågor: Ilona Koto

• arbets- och näringstjänsterna 2024 och kommunal ekonomi: Mikko Mehtonen, 
Sanna Lehtonen, Olli Riikonen, Marja-Liisa Ylitalo

• företagstjänster som en del av sysselsättningsfrämjandet: Jarkko Huovinen

• integrationstjänster: Anu Wikman-Immonen

• kommunikation om förändringsstöd till kommunerna: Kommunförbundets 
kommunikation (Hanna Lassila, Stiina Torkkel)

• upphandling av arbetskraftstjänster: Niina Ruuskanen, Olli Jylhä

• juridiskt stöd vid organisation av verksamheten: juridiska enheten

• lokaler och egendom: Paavo Taipale

• styrning och kunskapsbaserad ledning: Sini Sallinen

• svenska frågor: Emilia Mattsson Nortamo
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Var får kommunerna mer information?

• Työllisyystiistai-sändningarna (28.3, 9.5 och 13.6)

• Kommunförbundets informationstillfällen (på finska)

• Bloggserien TE-uudistuksen raha-asiat (finansiella frågor i AN-reformen)                                     
Del 1: Reformen av AN-tjänsterna och finansieringen: Hur ersätts 
kommunerna för tilläggskostnaderna? 
Del 2: Reformens ekonomiska incitamentseffekter (på finska)

• På Kommunförbundets webbplats 
(https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi-och-
livskraft/sysselsattning/an-2024)
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Varför förnyas arbets- och 

näringstjänsterna?



• Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till 

kommunerna och regionerna för tjänsterna

närmare person- och företagskunder.

• Den egna kommunen och regionen känner sina 

invånare och det lokala näringslivet bäst, så både 

arbetssökande och företagskunder får individuellt 

anpassade tjänster som motsvarar de lokala 

behoven.

• När samma anordnare ansvarar för 

sysselsättningstjänsterna, kommunens 

utbildningstjänster och näringstjänsterna effektiveras 

sysselsättningen.

Tjänsterna kommer närmare kunderna (1/2)

30.3.20237 |



• Lösningen på matchningsproblemet står i 

centrum för reformen för att trygga företagens 

tillväxt. Tack vare kommunernas och 

regionernas lokalkännedom blir matchningen 

mellan arbete och arbetstagare effektivare.

• I samband med reformen säkerställs att alla 

får tjänster på lika villkor. Till exempel 

tryggas tillgodoseendet av de språkliga 

rättigheterna och servicen för dem som har 

en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Tjänsterna kommer närmare kunderna (2/2)

30.3.20238 |



• Reformen av arbets- och näringstjänsterna är 

en del av regeringens sysselsättningsåtgärder 

som helhet. Målet är att arbetssökandena ska 

hitta arbete och arbetsgivarna de specialister de 

behöver. På så sätt stärks tillväxten och välfärden 

i Finland på ett hållbart sätt.

• Reformen av arbets- och näringstjänsterna 

beräknas ge upphov till 7 000–10 000 nya 

sysselsatta.

Samhällets totala nytta i centrum

30.3.20239 |



• För att reformen ska lyckas krävs kompetent 

personal. Nyckeln är att ta hand om personalen. 

• Arbets- och näringsbyråernas personal övergår till 

kommunerna genom överlåtelse av rörelse som så 

kallade gamla arbetstagare.

• I samband med reformen genomförs ett 

förändringsprogram som stöder både statens och 

kommunernas personal i förberedelserna inför 

förändringen och verkställandet av reformen.

• Genom reformen eftersträvas inga 

personalminskningar.

Personalens kompetens är oersättlig

30.3.202310 |



Centralt innehåll i TE24-

reformen



• Tjänsterna överförs till en kommun eller till ett samarbetsområde som 

består av flera kommuner och vars arbetskraftsbas ska vara minst

20 000 personer.

• Vid bildandet av samarbetsområden ska dessutom den geografiska 

förbindelsen, en fungerande arbetsgång, förverkligandet av de språkliga rättigheterna 

och tillräckliga resurser beaktas.

• Under vissa förutsättningar kan man ansöka om undantagstillstånd för 

organiseringsansvaret hos statsrådet.

• Stupstocksreglering = I sista hand beslutar statsrådet.

• Organiseringsansvaret överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

Organiseringsansvaret

30.3.202312 |



• Myndighetens behörighet utövas enligt 

kommunallagen av den aktör som ansvarar för 

ordnandet, det vill säga den ansvariga kommunen 

eller samkommunen i fråga om tjänster som 

ordnas i samarbete. 

• Enligt lagen kan man också avtala om detta på 

annat sätt, det vill säga behörighet kan i enskilda 

uppgifter ges till en medlemskommun i 

samarbetsavtalet på ett sätt som avviker från 

bestämmelserna i kommunallagen.

• Sysselsättningsområdet kan avtala om överföring 

av myndighetens behörighet till ett annat 

sysselsättningsområde.

Produktion av tjänster inom sysselsättningsområdet

30.3.202313 |



• Kommunerna deltar i finansieringen av en 

andel som motsvarar arbetslöshetsförmånens 

grunddel i ett tidigare skede än för 

närvarande. Finansieringsansvaret utvidgas 

till att gälla även inkomstrelaterad dagpenning 

och grunddagpenning.

• Aktiveringen av tjänsterna för arbetslösa 

överför inte finansieringsansvaret för 

förmånen på staten.

• Ökningen av finansieringsansvaret 

kompenseras kommunvis genom en ökning av 

statsandelen för basservice.

Kommunens finansieringsansvar för 
arbetslöshetsförmåner utvidgas och tidigareläggs

30.3.202314 |
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• Arbets- och näringstjänsterna som överförs till kommunerna utgör en ny 

statsandelsuppgift för vilken en statsandel på 100 % anvisas.

• Den statsandelsfinansiering som motsvarar kostnaderna för 

arbetskraftsservice som överförs till kommunerna fördelas på basis av 

den arbetsföra befolkningen (50 %) och antalet arbetslösa (50 %).

• Finansiering av integrationsutbildning (andra än flyktingar) på cirka 30 

miljoner euro fördelas via kriteriet om främmande språk.

• För att lindra de kommunvisa konsekvenserna innehåller  modellen 

en övergångsperiod på två år. 

Finansiering av arbets- och näringstjänster 

som överförs till kommunerna

30.3.202315 |



• Största delen av de personkund-, 
arbetsgivar- och företagstjänster som 
arbets- och näringsbyrån för 
närvarande ansvarar för överförs till 
kommunerna och regionerna.

• Från NTM-centralerna överförs till 
kommunerna
upphandlingen av arbets- och 
näringstjänster.

• Vissa centraliserade tjänster sköter 
staten (UF-centret):

• riksomfattande 
informationssystemtjänster

• kunskapsbaserad ledning
• vissa andra riksomfattande tjänster 

Tjänster

30.3.202316 |

• Som en del av reformen förnyas också 

lagen om sektorsövergripande 

samservice som främjar 

sysselsättningen.

• Dessutom föreslås en totalreform av 

lagen om främjande av integration

som träder i kraft samtidigt och vars 

genomförandet förbereds tillsammans 

med TE24-reformen 

• Tjänsterna för arbetssökande 

integrationskunder ordnas som en 

del av arbetskraftsservicen.



Tidtabell för TE24-reformen

30.3.202317 |

RP på remiss

maj 2022
Lagarna fastställs

23.3.2023 

Statens samarbetsprocess:

Ämbetsverksvisa förhandlingar

november 2023/januari 2024–oktober 

2024

RP till riksdagen

oktober 2022

Kommunernas avtal

och planer till ministeriet 

senast

31.10.2023

Organiseringsansvaret 

överförs 1.1.2025  

SR använder 

eventuellt stupstocken

Oktober 2022:

• Stödstruktur för det 

riksomfattande 

verkställandet

• Arbetsgruppen för 

förändringsutbildningen 

utses, inleder planeringen av 

utbildningen

Förändringsutbild-

ningen inleds

maj 2023, 

fortsätter till 

31.12.2024 och är 

gemensam till 

kommunernas och 

statens personal



Statens roll och uppgifter  



• Staten ansvarar för systemet för 
arbetskraftsservice och dess funktion på 
riksnivå.

• Den allmänna styrningen och utvecklingen
ankommer på arbets- och näringsministeriet. 

• UF-centrets roll stärks i genomförandet av 
styrningen av det riksomfattande servicesystemet för 
skötseln av sysselsättningen. 

• Statsrådet fastställer för varje regeringsperiod de 
riksomfattande målen för främjandet av 
sysselsättningen. Utfallet av målen följs upp och 
utvärderas årligen. 

Staten har styrningsroll

30.3.202319 |



• Uppgifterna som gäller uppehållstillstånd för 

arbetstagare överförs i sin helhet till 

Migrationsverket.

• Laglighetsövervakningen av 

arbetskraftsmyndigheterna sköts av 

regionförvaltningsverket.

Migrationsverket och regionförvaltningsverket

30.3.202320 |



Informationssystemen



• Kommunerna och regionerna blir skyldiga att använda statens 

kundinformationssystem så att 

• praxis för registrering av kunduppgifter förblir enhetliga

• informationssäkerhets- och -skyddsriskerna i anslutning till 

behandlingen av kunduppgifter kan minskas

• kostnaderna för utveckling och underhåll av informationssystemen 

stävjas

• Som kundernas serviceplattform används 

Arbetsmarknadstorget.

Användningsskyldighet för kommuner och 

regioner

30.3.202322 |



Verkställandet

- TE24 och KOTO24 

tillsammans



Elektronisk plattform

TE24 och KOTO24: nationell stöd - och styrningsstruktur för genomförandet

30.3.202324|

Regional 

beredning: NTM-

centralernas och

arbets - och

näringsbyråernas

stöd

Lokaler

och

egendom

UTVECKLINGS -

OCH 

FÖRVALTNINGS-

CENTRET

styrgruppen för

KEHA24

Upphand-

lingar

Samordningsgruppen för genomförandet

Nätverk för personalfrågor

Gemensam

kommunikations-, 

interaktions- och

samarbetsplattform

Föränd-

rings-träning

Nätverk för kommunikation

TE-digi och KOTO-digi

styrgrupper

Styrning och

ledning genom

information

KOTO24

Kommunsektionen

Kontakt-

ytor för

social -

och

hälsovår-

den

RIKSOMFATTANDE DELEGATION FÖR 

FRÄMJANDE AV SYSSELSÄTTNINGEN

(fastställs först för övergångsperioden 05/23-

12/24, sedan permanent)

Stöd för 

introdukti

on

Tjänster och

digitalisering

Referens-

ärkearkite

ktur

Finansie-

ring och

budgete-

ring

Kommunerna med i i de riksomfattande

beredningsgrupperna som producerar stöd i 

frågor som är gemensamma för regionerna



NTM-

centralerna 

och

Arbets - och 

näringsbyråer

na stöder i 

regionerna

Regional beredning av verkställandet

30.3.202325|
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• Lämnades i januari till stöd för beredningen och förhandlingarna i

kommunerna

• Arbets - och näringsministeriet har sammanställt tillsammans med 

närings -, trafik - och miljöcentralerna och utvecklings - och

förvaltningscentret

• Kommunernas behov har samlats in i projektgruppen kunskapsbaserad ledning

• Listan kompletterades med NTM-forskare

• Dessutom lämnades en anvisning om läsning

• Uppdateras och skickas igen till kommunerna i början av april

Informationspaketen stöder kommunernas 

beredning

30.3.202326|



30.3.202327|

Regionerna skiljer sig från varandra i fråga om hur många diskussioner som förts mellan 

kommunerna och i vilken situation kommunernas förberedelser befinner sig.

 Mötesagendorna följer regionernas situation och behov

Arbets - och näringsministeriet erbjuder två teman:

 Sparring av alternativa planer

 Gemensam utveckling av organiseringsplanen

FM deltar i besvarandet av frågor som gäller finansieringen

TE24-områdesevenemang i april och maj 2023



Tack

tem.fi/sv/reformen-av-arbets-och-

naringstjansterna-2024

#ANtjänsterna2024

Twitter: @TEpalvelut2024



Organiseringsansvar vid
reformen av arbets- och 
näringstjänsterna
Alexander Eriksson

Jurist



Organiseringsansvaret, 12 § i den kommande
lagen om ordnande av arbetskraftsservice
• Kommuner med en arbetskraft på minst 20 000 personer ska kunna ordna 

arbetskraftsservice självständigt

• Om det villkoret inte uppfylls ska flera kommuner bilda ett sysselsättningsområde
i syfte att ordna servicen. Arbetskraften i ett sådant område ska uppgå till minst 
20 000 personer

• OBS! Området ska dessutom vara geografiskt enhetligt och funktionellt i 
arbetsmarknadshänseende.
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Undantag från krav som gäller 
organiseringsansvar /1
• Undantag kan enligt 4 § i lagen om införande av lagen om ordnande 

av arbetskraftsservice och vissa andra lagar som har samband med 
den (införandelagen) beviljas ifall:

1. det på grund av skärgård eller långa avstånd inte på något annat sätt är 
ändamålsenligt att bilda en sådan funktionell helhet som krävs för att ordna 
arbetskraftsservice

2. det behövs för att trygga de finsk- eller svenskspråkiga invånarnas språkliga 
rättigheter eller för att trygga de rättigheter som gäller samernas språk och 
kultur

3. bildandet av ett sysselsättningsområde med en arbetskraft på minst 20 000 
personer skulle förutsätta en sammanslagning av flera pendlingsområden
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Undantag från krav som gäller 
organiseringsansvar /2
• Beviljande av undantag är motiverat av något annat särskilt skäl som gäller de 

geografiska lösningarna för att ordna service, behovet av service, kostnaden för 
servicen eller andra faktorer som hänför sig till ordnandet av service, om ett avtal 
har ingåtts eller ett beslut fattats med avseende på ordnandet av 
arbetskraftsservice och det finns en plan enligt 15 § 4 mom. i lagen om ordnande 
av arbetskraftsservice som tryggar en tillräcklig servicenivå.

• → alla undantag förutsätter dessutom att kommunen eller de kommuner som 
utgör ett sysselsättningsområde anvisar tillräckliga ekonomiska resurser och 
personalresurser för att ordna arbetskraftsservice och att inte servicenivån i 
området eller i ett annat sysselsättningsområde försämras avsevärt till följd av 
undantaget.
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Organiseringsansvar, 8 § i 
kommunallagen (KomL)
• 8 § i KomL: Kommunen kan själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala om att 

organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun…

• Den kommun eller samkommun som ansvarar för organiseringen av uppgifterna ska i fråga om de 
tjänster och andra åtgärder som ska organiseras svara för

• 1) lika tillgång till tjänsterna och åtgärderna,

• 2) fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dem,

• 3) det sätt som de produceras på,

• 4) tillsynen över produktionen,

• 5) utövandet av myndigheternas befogenheter. Undantag i kommande lagen!

• Organiseringsansvar vs. produktion av tjänster
• Om produktion av tjänster kan man besluta rätt så fritt (ex. privaträttsligt samarbete)
• Organiseringsansvar är dock en helhet som åläggs antingen kommunen eller sysselsättningsområdet
• 13.2 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice: ”… I beslut som gäller produktion av arbetskraftsservice 

baserat på samarbete mellan kommuner ska den befintliga verksamheten i de kommuner som deltar i 
samarbetet, befolkningsstrukturen i sysselsättningsområdet, kundernas servicebehov och andra omständigheter 
avseende tillhandahållandet av service beaktas…”

33



Organiseringsansvar/sysselsättningsområ
de
• 8 § i kommunallagen:

• Modell med ansvarig kommun (gemensamt organ), KomL 51 §
• sysselsättningsområdets kommuner avtalar om produktionen av tjänsterna
• en kommun fungerar som ansvarig kommun, dvs. som arbetskraftsmyndighet

• Samkommun, KomL 55 §
• kommunerna bildar en samkommun som fungerar som arbetskraftsmyndighet

• 13 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice: De kommuner som bildar ett 
sysselsättningsområde ska avtala om hur arbetskraftsservicen och de uppgifter 
som har samband med arbetskraftsservicen ska organiseras.
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Avtal om skötseln av en 
myndighetsuppgift, KomL 54 §
• En samkommun eller den ansvariga kommunen kan även ingå avtal med andra för 

att producera de lagstadgade tjänsterna. 

• Genom avtal anförtro en uppgift till en annan kommuns eller samkommuns 
tjänsteinnehavare som sköter uppgiften under tjänsteansvar.

• Avtalet ska innehålla behövliga bestämmelser åtminstone om 
• uppgiftens innehåll, 
• uppföljningen av skötseln av uppgiften, 
• grunderna för kostnaderna och fördelningen av dem
• samt om avtalets giltighet och uppsägning av avtalet.
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Organiseringansvaret i vissa situationer

• Om arbetskraften i en kommun som självständigt ansvarar för att ordna servicen 
eller den sammanlagda arbetskraften i kommunerna i ett sysselsättningsområde 
vid utgången av tre på varandra följande kalenderår understiger en arbetskraft på 
20 000 och kommunen eller sysselsättningsområdet inte har beviljats undantag, 
ska kommunen eller sysselsättningsområdets kommuner vidta åtgärder för att 
med andra kommuner avtala om ett sådant samarbete som uppfyller villkoren för 
organiserandet av verksamheten. 

• Ifall arbetskraften i en kommun understiger 20 000 personer och statsrådet inte 
har beviljat undantag, och kommunen blir utanför ett sysselsättningsområde, ska 
statsrådet besluta att ett sysselsättningsområde bildas eller att kommunen ingår 
i ett sysselsättningsområde samt bestämma annat som är nödvändigt för att 
organisera samarbetet och som kommunerna inte har avtalat om. Statsrådets 
beslut om villkoren för samarbetet är i kraft tills de berörda kommunerna avtalar 
något annat.
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Organiseringansvaret i vissa situationer/2
• Statsrådet har också beslutanderätt gällande organiseringen av 

arbetskraftsmyndigheterna om 

• 1) en kommun eller ett sysselsättningsområde i övrigt inte uppfyller de villkor som 
föreskrivs i lagen om ordnande av arbetskraftsservice (12 § 1 mom.), 

• 2) en kommun som ansvarar för att ordna service och vars arbetskraft under tre på 
varandra följande år har understigit 20 000 personer blir utanför ett 
sysselsättningsområde, 

• 3) den sammanlagda arbetskraften i kommunerna i ett sysselsättningsområde under tre på 
varandra följande år har understigit 20 000 personer och kommunerna inte avtalar om att 
utöka sysselsättningsområdet eller om att bilda ett nytt sysselsättningsområde som 
uppfyller villkoren i 12 §, 

• 4) en eller flera kommuner meddelar utträde ur ett sysselsättningsområde varefter 
kommunen eller sysselsättningsområdet inte uppfyller villkoren i 12 § och det inte har 
avtalats om ett nytt sysselsättningsområde som uppfyller villkoren, 

• 5) arbetskraftsmyndighetens kapacitet att ordna i denna lag avsedd service avsevärt har 
försämrats på det sätt som avses i 24 § 3 mom. 37



De ekonomiska 
konsekvenserna av 
AN24-reformen

Benjamin Strandberg

31.3.2023



1. Tjänster som överförs
• Arbetskrafts- och företagstjänsterna finansieras med 

statsandelar
• Finansieringen justeras årligen
• Finansieringen av tjänsterna har en                     

övergångsperiod på två år

39

AN24-reformen förändrar kommunekonomin

660 miljoner

Totalt ca 730 miljoner
(varav: ca. 260 miljoner är en förhöjning)

Kommunförbundet/Mehtonen/17.2.23.Källa: Statskontoret, Kommunekonomiprogrammet (våren 2023)

2. Utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa
• Kostnaderna för förmånerna kompenseras som 

statsandelar
• Kompensationen beräknas som ett tvärsnitt
• Det höjs årligen med folkpensionsindex
• Kommunernas kostnader för förmånerna ändras 

enligt både antalet arbetslösa OCH 
arbetslöshetens längd

*) från staten överförs kostnader på cirka 0,9 miljarder euro, 
dessutom medräknas kommunernas nuvarande satsningar.



Tjänster som överförs
• Arbetskrafts- och företagstjänsterna finansieras med statsandelar.
• Finansieringen justeras årligen.
• Finansieringen av tjänsterna har en övergångsperiod på två år.

Utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa
• Betalningsansvaret för utkomstskyddet ersätts via statsandelarna.
• Ersättningen räknas fram vid tvärsnittsläget och justeras årligen med index.
• I fortsättningen bestäms kommunernas utgifter för utkomstskyddet för 

arbetslösa på basis av antalet arbetslösa arbetssökande.
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AN24-reformen förändrar kommunekonomin

Utgifter och 
inkomster:

+660 miljoner

Utgifter och 
inkomster:

+260 miljoner

Arbetskraftsservicen blir ett nytt statsandelsåliggande, vars kostnader 
ersätts till fullt belopp som statsandelar.

Kommunförbundet/Mehtonen/17.2.23
Källa: Regeringens proposition, Kommunekonomiprogrammet (våren 2023)



AN24: Kommunernas finansieringskalkyler
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• De senaste kalkylerna har gjorts med 
uppgifterna för 20191)

• Kostnadssnivån kommer ännu att 
preciseras.

• Beloppen i den slutliga kalkylen
• För tjänsterna enligt BU2024
• Förmåner enligt utfallet 2023

• Nuläget är en kalkylerad uppskattning

• Nettoeffekten är således riktgivande!
• Områdena beslutar själva om hur 

kostnaderna fördelas mellan 
kommunerna

https://tem.fi/sv/kommunernas-finansiering

1) År 2019 är det sista året för vilket det finns utfallsinformation som inte är påverkad av coronapandemin.
Kommunförbundet/Mehtonen/15.3.23
Källa: ANM, FM, regeringens proposition



Förändring i den ekonomiska balansen (netto)
Ökning i finansieringen – den kalkylerade kostnadsökningen (€/inv.)
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OBS! Nettoeffekten är kalkylerad och således riktgivande. Kommunerna inom 
sysselsättningsområdena beslutar själva om tjänsterna och fördelningen av kostnaderna.

€/inv.

Riktgivande... Antal kommuner

...nettoeffekt över +20 €/invånare 26

...nettoeffekt 0–20 €/invånare 126

...nettoeffekt -20–0 €/invånare 65

...nettoeffekt under -20 €/invånare 76

Reformernas negativa nettoeffekter kan anhopa sig till enskilda kommuner Till exempel i 
social- och hälsovårdsreformen godkändes en förändring i balansen på -60 €/invånare.

Kommunförbundet/Mehtonen/11.10.22
Källa: ANM, FM

Kompensationen av förmånerna motsvarar ökningen av kostnaderna för förmånerna 
(nettoeffekten noll), varför kalkylen endast beskriver skillnaden mellan 
statsandelsfinansieringen och tilläggskostnaderna för tjänsterna.



Personal som överförs
• Cirka 4 200 årsverken överförs från staten till kommunerna

• Personal överförs från AN-byråerna, NTM-centralerna och UF-centret

• Medför löneharmoniseringen extra kostnader när man övergår från en 
centraliserad modell till en decentraliserad?
➢ Blir i så fall ett permanent kostnadstillägg för kommunerna

• Semesterlöneskulden överförs med personalen
• Semesterlöneskulden vid överföringstidpunkten är knappt 20 miljoner
• Staten kompenserar kommunerna för den semesterlöneskuld som överförs

• Kommunerna och samkommunerna har efter år 2023

cirka 210 000 anställda
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11,5 md
Kommunernas 

och sam-
kommunernas 

personal-
kostnader 2023 
(uppskattning)

220 mn
AN24-
ökning 

(uppskatt-
ning)

Kommunförbundet/Mehtonen/11.10.22
Källa: KT, kommunekonomiprogrammet, Kommunförbundets uppskattning, regeringens proposition

Uppskattning enligt i prisnivån vid årsskiftet 2022/2023. 
Kostnadsnivån när reformen träder i kraft år 2025 är något högre. 
Den personalkostnad som överförs uppskattas enligt en 
månadslönenivå på 3 000 euro.



Uppskattning av effekterna av de tjänster och 
förmåner som överförs, enligt kontoslag
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14,2

3,8

1,0

1,1

6,0

11,5

Skatteinkomster

Statsandelar

Övriga verksamhetsutgifter

Understöd

Inköp

Personalkostnader

Kommunernas ekonomi år 2023 TE24-ökning

Personalkostnaderna ökar 
med drygt 200 miljoner euro.

Inköpen ökar bl.a. genom köpt arbetskraftsutbildning, 
sakkunnigbedömningar, coachning och UF-centrets kostnader. 
Totalt ca 160 miljoner.

Understöden ökar med cirka 790 miljoner genom lönesubvention, 
startpeng och utgifter för arbetslöshetsförmåner. 

De ökade kostnaderna ersätts med statsandelar som 
ökar med drygt en miljard 10 000 extra sysselsatta ökar 

kommunalskatten med ca 32 
miljoner euro. Minskningen av 
kommunernas skattesatser 
flyttar effekten av 
skatteintäkterna från 
kommunerna till statens 
skatteinkomster.

Kommunförbundet/Mehtonen/11.10.22
Källa: År 2023 enligt prognosen i kommunekonomiprogrammet, tilläggskostnaderna för uppgifterna på 2022 års nivå enligt Kommunförbundets uppskattning samt 
regeringens proposition

Är fastighetskostnaderna inte uppskattade ännu?

I uppskattningen ingår inte kommunernas nuvarande satsningar på AN-tjänsterna



Omställningskostnaderna i AN-reformen

• Omställningskostnader uppkommer i samband med reformen bl.a. för
• uppbyggnaden och integrationen av arbetskraftsmyndigheternas elektroniska tjänster 

och system
• ibruktagningen (bl.a. personalutbildning, hantering av åtkomsträttigheter, anpassning 

till kommunens arkitektur, informationssäkerhet)
• personalkostnader (bl.a. planering av ändringar, arbetsledning, beredning av 

upphandlingar och avtal)

• Kommunernas kostnader av engångsnatur beräknas uppgå till 15-25 miljoner

• Kommunernas fortlöpande kostnader för datasystemen uppskattas till 5-10 
miljoner

• Flera osäkerhetsfaktorer i bedömningen av omställningskostnaderna
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Kommunförbundet/Mehtonen/11.10.22
Källa: regeringens proposition, Kommunförbundet



1. Tjänster

Tjänster som överförs, personal och finansieringen av dem



Personal och bikostnader 
som överförs (AN+NTM)

Lönesubvention, privat

Lönesubvention, 
kommunerna

Köpt arbetskraftsutbildning

Startpeng

Coachning

1

AN-reformen: kostnaderna för tjänsterna
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Kostnader som överförs 
sammanlagt ca 660 mn €

Ersätts som en del av 
statsandelarna:

660miljoner euro

>> Finansieringen riktas till alla kommuner. Områdena kommer 
själva överens om fördelningen av resurser, tjänster och 
arbete.

Enligt det som föreslås i propositionen skulle cirka 40-50 
områden bildas.

Kommunförbundet/Mehtonen/27.3.2023
Källa: ANM, finansieringskalkylerna och kostnadsnivån kommer att ändras när reformen framskrider och faktabasen preciserats.

Enligt Kommunekonomiprogrammet som 
publicerades 27.3.2023.



Befolkning i arbetsför 
ålder

47
%

Antal arbetslösa Främmande språk 
som modersmål

47
%

6
%

Finansieringen av AN-tjänsterna
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Systemet med 
kalkylerade statsandelar

Arbetslösa och 
arbetssökande

Åldersgruppen 18-64

Det nya s.k. kombikriteriet:

Höjs: Främmande språk som modersmål

Förblir oförändrat: Det gamla 
arbetslöshetskriteriet

Vid sidan om de kalkylerade 
statsandelsvariablerna även kompensation för 

utkomstskyddet för arbetslösa

Finansieringen riktas via 
statsandelarna till alla 

kommuner, även till dem 
som finns inom ett 
samarbetsområde

AN-reformen: finansiering av tjänsterna

Kommunförbundet/Mehtonen/11.10.22
Källa: regeringens proposition
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Kommunförbundet/Mehtonen/22.2.23
Källa: ANM, FM:s rambeslut (våren 2023).  Finansieringskalkylerna och kostnadsnivån kommer att ändras när reformen framskrider och faktabasen preciserats.

Kriterier enligt åldersgrupp Nuläget Efter reformen Förändring
Ålder 0-5 år 2324457264 2 324 457 264 0 
Ålder 6 år 481 728 322 481 728 322 0 
Ålder 7-12 år 2 530 443 219 2 530 443 219 0 
Ålder 13-15 år 2 137 639 292 2 137 639 292 0 
Åldersgrupp 16+ 275 256 480 275 256 480 0 
Ålder 18-64 år 0 245 770 168 ca 320 000 000 
Kriterier enligt åldersgrupp sammanlagt 7 749 524 577 8 093 605 179 245 770 168 

Övriga kriterier
Arbetslöshetsgrad, tidigare kriterium 358 700 458 358 700 458 0 
Arbetslösa + de som omfattas av servicen, 
nytt kriterium 0 245 770 168 ca 320 000 000 
Tvåspråkighet, hela befolkningen 36 055 790 36 055 790 0 
Tvåspråkighet, svenskspråkig befolkning 63 362 560 63 362 560 0 
Främmande språk som modersmål 696 367 976 725 303 300 ca 30 000 000 
Invånartäthet 194 767 165 194 767 165 0 
Skärgård 14 099 894 14 099 894 0 
Kommuner med skärgårdsdel 9 291 807 9 291 807 0 
Utbildningsbakgrund 146 299 669 146 299 669 0 
Övriga kriterier sammanlagt 1 518 945 319 1 695 340 377 176 395 058 
Alla sammanlagt 9 268 469 896 9 788 945 556 520 475 660 

ca 100 €/invånare

ca 870 €/person

AN-reformen: finansiering av tjänsterna i 
statsandelssystemet

Finansieringen av tjänsterna räknas som en del av den kommunspecifika statsandelen utifrån 
två nya kriterier (omfattande arbetslöshet och åldersgrupp 18-64). Dessutom höjs kriteriet om 
främmande språk som modersmål.



2. Kostnaderna för förmånerna
Kommunernas ansvar för kostnaderna för förmånerna och 
kompensationen för dem



Fördelning av finansieringsansvaret för 
arbetslöshetsförmåner
Nuläget (2019), Reformen (2025)
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2019 20251)

Staten 54 % 45 % -350 mn €

Löntagare 21 % 21 %

Arbetsgivare 14 % 14 %

Kommunerna 11 % 21 % +350 mn €

Kommunförbundet/Mehtonen/11.10.22
Källa: FPA, FM, regeringens proposition

Finansieringsansvaret mellan staten och kommunerna ändras i reformen.
Det sammanlagda beloppet varierar beroende på konjunkturläget.

1) År 2025 enligt uppskattning. Ökning i euro enligt år 2019.



AN24: Ökade utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa
Förändring i antalet arbetslösa +100 personer
Kostnader per år

53

89 016

178 020

267 036

356 040

445 056

arbetslösa i 0–100 dagar arbetslösa i 101–200 
dagar

arbetslösa i 201–300 
dagar

arbetslösa i 301–400 
dagar

arbetslösa i 401–700 
dagar 

arbetslösa i 701– dagar 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Om arbetsvillkoret uppfylls stannar räknaren.
Incitament att förkorta arbetslöshetsperioderna.

Kommunförbundet/Mehtonen/11.10.22
Källa: regeringens proposition, FCG:s och Kommunförbundets kalkyler



461

725

Nuläget mn € Reformen mn €

Kommunernas ansvar för finansieringen av 
utkomstskyddet för arbetslösa, hela landet mn €

54
Kommunförbundet/Mehtonen/20.2.23
Källa: Kommunekonomiprogrammet (våren 2023)

+264
Kompensation +260 mn €

(som en del av statsandelen)

• Kommunernas kompensation räknas fram vid 
tvärsnittsläget

• Fördelningen mellan kommunerna granskas inte
• Kompensationen justeras årligen med folkpensionsindex
• Flyttrörelsen mellan kommunerna försvagar 

kompensationens träffsäkerhet i framtiden

AN-reformen: kostnaderna för förmånerna

Nuläget och den uppskattade ändringen enligt uppgifterna för 2022. Finansieringskalkylerna 
och kostnadsnivån kommer att ändras när reformen framskrider och faktabasen preciserats.



3. Incitament

Hur påverkar arbetslösheten kommunernas ekonomi?



Statsandelar för ordnandet av tjänsterna 
enligt den arbetsföra befolkningen ändras 

inte då antalet arbetslösa ändras.

Kommunens ansvar av 
arbetslöshetsförmånernas finansiering 

börjar tidigare än i nuläget och ökar 
gradvis.



Exempelkalkyl
100 personer blir arbetslösa
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-180 000 €

-360 000 €

-450 000 €

-210 000 €

-300 000 € -300 000 €

-90 000 € -90 000 € -90 000 €

90 000 € 90 000 € 90 000 €

140 000 € 140 000 € 140 000 €

1:a året 2:a året 3:e året

Kostnader för förmåner Förlorade skatteinkomster

Serviceutgifter Statsandel: omfattande arbetslöshet

Statsandel: arbetslöshetskoefficient

Netto -250 000 € Netto -520 000 € Netto -610 000 €



4. Avtal

Avtal och finansiering mellan kommunerna?



Avtal mellan kommuner
Ska kommunerna komma överens om fördelningen av kostnader och 
tjänster?

59

Sysselsättnings-
området

Kommunerna inom 
sysselsättningsområdet

Finan-
siering

Kostnader för 
förmåner

Kommunernas betalnings-
andelar till sysselsättnings-
området

Tjänster

Kommunernas 
egna tjänster 

Kunden

Välfärdsområdet

Samkommuner

Tjänster

Tjänster 

Annat, vad?

Kunden

Kommunförbundet/Mehtonen/20.2.23
Källa: regeringens proposition



www.kommunforbundet.fi

Tack! 

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi-och-
livskraft/sysselsattning/an-2024

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://www.kommunforbundet.fi/
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi-och-livskraft/sysselsattning/an-2024
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi-och-livskraft/sysselsattning/an-2024
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