Kommunalvalet 2021
Teman för delegationen för medborgarsamhällspolitik
Målet för delegationen för
medborgarsamhällspolitik är ett autonomt och
livskraftigt civilt samhälle, som har ett
partnerskap med förvaltningen.
Den 27 januari 2021

Delegationens mål i kommunalvalet

1

4

Medborgarverksamheten ska stödjas för att stärka
kommuninvånarnas välbefinnande

2

Lika och genuina möjligheter att delta ska ökas för att utveckla
kommundemokratin

3

Barn och ungas delaktighet ska stärkas för att öka kommunens
livskraft
Förvaltningen och medborgaraktörerna ska intensifiera sitt
samarbete för att utveckla partnerskap

Mångsidig kandidatuppställning är viktig
Delegationen för medborgarsamhällspolitik uppmuntrar
partierna att ställa upp personer av olika åldrar och kön samt
från olika språkliga, kulturella och andra minoriteter.
Delegationen anser det viktigt att väljarna kan välja ur en
omfattande grupp kandidater som representerar
kommuninvånarna på ett mångsidigt sätt. Erfarenhet av
medborgarverksamhet inom eller utanför en organisation ger
kandidaterna färdigheter att bära ansvar och en mångsidig
uppfattning om kommuninvånarnas vardag.

1.

Medborgarverksamheten ska stödjas för att stärka
kommuninvånarnas välbefinnande
Verksamhetsförutsättningarna för organisationer och andra medborgaraktörer ska
tryggas i kommunerna. Utöver det ekonomiska stödet är det viktigt att möjliggöra till
exempel avgiftsfri användning av kommunens lokaler för allmännyttig verksamhet.
Behovet att trygga organisationernas verksamhet och
verksamhetsförutsättningarframhävs i nya strukturer och krissituationer.
Medborgarverksamhet ökar både gruppens och individens fysiska, psykiska och
sociala hälsa och välbefinnande och stärker det samhälleliga deltagandet.
Investering i medborgarverksamhet minskar kommunernas utgifter. Den information
som medborgaraktörerna samlar in om kommuninvånarnas behov hjälper
kommunen att utveckla tjänster och tillgodose kommuninvånarnas behov.
Medborgarverksamhet och organisationer bidrar på ett viktigt sätt till att individer
och grupper klarar sig under kriser. I eftervården av coronakrisen behövs vi alla:
välmående kommuninvånare, ett aktivt civilt samhälle och livskraftiga kommuner
som stöd för dessa.

2.

Lika och genuina möjligheter att delta ska ökas för att utveckla
kommundemokratin
Utvecklingen av kommundemokratin förutsätter samarbete mellan kommunen och
medborgaraktörerna. Möjligheten att påverka och delta i beslut som berör den egna vardagen skapar
genuin delaktighet. Delaktighet ökar förtroendet och det sociala kapitalet och stärker därmed demokratin.

Ansvaret för utvecklingen av delaktighet ska fördelas tydligt i kommunen. Det behövs många slags forum
för hörande och deltagande, så att alla kommuninvånare ska kunna göra sin röst hörd på lika villkor.
Deltagande budgetering och metoder för gemensam utveckling ska tas i bruk. Man ska också frimodigt
pröva på och utnyttja invånarråd, fadderfullmäktigeledamöter och dialogmetoder. Det är viktigt att se till
att även kommuninvånare i en sårbar ställning kan delta i och påverka frågor som intresserar dem själva.

Kommunens och det kommande landskapets system för deltagande och påverkan ska bilda en tydlig
helhet där systemen kompletterar varandra. God praxis för deltagande i kommunerna ska utnyttjas även
på landskapsnivå. Lagstadgade äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning samt
ungdomsfullmäktige ska ges bättre möjligheter att påverka. Samtidigt ska samarbetet och dialogen mellan
kommunens påverkansorgan och regionens andra aktörer utökas.
För att stärka kommuninvånarnas digitala delaktighet och digitala stöd ska kommunen i samarbete med
föreningar erbjuda lokaler och möjligheter för kommuninvånarna att uppdatera sin digital kompetens.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att stödja delaktigheten för äldre personer och personer som hör till
språk- eller kulturminoriteter.

3.

Barn och ungas delaktighet ska stärkas för att öka kommunens
livskraft
Barn och unga ska ses som kommuninvånare med rätt att påverka beslut som rör dem själva. Barn och
unga ska få tillräcklig information om kommunens tjänster och om ärenden som kommunen fattar beslut
om. Kommunen ska systematiskt bedöma konsekvenserna för barn och unga.

Barn och unga ska få påverka frågor som intresserar dem själva. Kommunen ska beakta och stödja sådan
aktiv verksamhet som barn och unga själva utvecklar. Det viktigt att hitta sätt att nå även de unga som inte
är aktiva medborgaraktörer.

Kommunen ska systematiskt och målmedvetet arbeta för att barn och unga involveras i beslutsfattandet.
Barn och unga ska kunna delta genom flera kanaler (till exempel ungdomsfullmäktige, föreningar, elev- och
studerandekårer, höranden, enkäter och verkstäder). Satsning på barns och ungas välbefinnande och
delaktighet är en direkt investering i kommunens livskraft.
Kommunen ska satsa på att utveckla demokrati- och människorättsfostran i skolorna och läroanstalterna.
Växelverkan mellan medborgarsamhället och skolorna och läroanstalterna ska stödjas och det ska finnas
utrymme för samarbete.

4.

Förvaltningen och medborgaraktörerna ska intensifiera sitt
samarbete för att utveckla partnerskap
Det regionala och lokala partnerskapet mellan förvaltningen och medborgaraktörerna ska planmässigt utvecklas.
Organisationer och andra medborgaraktörer ska tas med i kommunernas och landskapens strategiska arbete på lika
villkor (inklusive genomförandet av strategin för den offentliga förvaltningen). Det är viktigt att skapa hållbara
strukturer för samarbetet med beaktande av medborgarverksamhetens olika former.

Organisationernas hälso- och välfärdsfrämjande arbete ska beaktas i kommunerna vid främjandet av hälsa och
välfärd och vid utarbetandet av välfärdsberättelsen. Samarbetet inom hälsa och välfärd ska vara smidigt och
regelrätt och tilldelas tillräckliga resurser. Ett smidigt samarbete förutsätter fungerande strukturer och en tydlig
ansvarsfördelning (till exempel samordnare och nätverk för hälsa och välfärd eller samordnare för
fritidsverksamhet) samt tillräckliga resurser för arbete som främjar hälsa och välfärd både i och mellan landskapen
och kommunerna.
Samarbetet mellan landskap, kommuner och övriga aktörer, t.ex. organisationer, för att samordna
servicekedjorna ska ordnas på ett smidigt sätt. Organisationernas hjälparbete befinner sig i gränsområdet mellan
social- och hälsovårdstjänsterna och förebyggande verksamhet och är oftast det mest kostnadseffektiva sättet att
öka människors välbefinnande och funktionsförmåga.

Tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas kunskaper om det civila samhället ska stärkas och dialogen mellan
olika aktörer ska ökas. Ledamöter, borgmästare, kommuninvånare, tjänsteinnehavare, äldreråd och handikappråd,
ungdomsfullmäktige, organisationssektorn och fjärde sektorn ska kunna samarbeta bättre sinsemellan och vid
behov även med grannkommunerna.

Nyckeltal för det finländska civila samhället

Nyckeltal för det finländska civila samhället

Finlands officiella statistik
(FOS): Fritidsdeltagande

Delegationen för medborgarsamhällspolitik
• Delegationen för medborgarsamhällspolitik, som verkar i anslutning till
justitieministeriet, har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila
samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets
verksamhetsförutsättningar.
• Delegationen består av företrädare för det civila samhället, forskningen,
näringslivet samt ministerierna och andra myndigheter.
• Ytterligare information: https://oikeusministerio.fi/sv/delegation-formedborgarsamhallspolitik

