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Sammanfattning: ansvarsrapportering i statsförvaltningen 

 

Statskontoret rekommenderar att alla statliga ministerier, ämbetsverk och in-
rättningar årligen utarbetar en ansvarsrapport om sin verksamhet i enlighet 
med Statskontorets anvisning. Rapporten kan utarbetas på förvaltningsom-
råde-, ämbetsverks- eller bokföringsenhetsnivå. Rapporten rekommenderas 
att omfatta ett kalenderår och publiceras före utgången av april följande år. 
Den första rapporten som utarbetats med hjälp av denna anvisning gäller 
2021 och önskas att publiceras senast 30.4.2022.  

Ansvarsrapporterna granskas för närvarande inte på samma sätt som bokslut. 
Statskontoret gör upp ett sammandrag av rapporterna på statsnivå som ger 
intressentgrupperna en helhetsbild av det arbetet inom statsförvaltningen som 
främjar hållbar utveckling. Informationen används också i Finlands landsrap-
porter till FN (voluntary national reviews). 

Ramen för statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering grundar sig på 
FN:s handlingsprogram Agenda 2030 och de 17 mål i den som satts upp för 
hållbar utveckling. Av dessa väljer varje organisation 3–5 mål som den bäst 
kan bidra till att främja i sin egen verksamhet. I rapporten ingår också negativa 
ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser som organisationens verk-
samhet medför för verksamhetsmiljön. Det rekommenderas att den högsta 
ledningen bekräftar i ansvarsrapporten att den förbinder sig att främja organi-
sationens ansvarighetsarbete. 

Hållbar utveckling är på väg att bli en grundläggande norm för verksamheten i 
alla organisationer. Ansvarsrapporten är ett sätt att informera om det arbete 
som organisationen gör eller planerar att göra för att främja hållbar utveckling. 
Förvaltningsområdena fäster avseende vid Agenda 2030 i sin verksamhet och 
rapporterar till olika instanser inom statsförvaltningen och till FN om sitt arbete 
för främjande av programmet. Ansvarsrapporterna riktas däremot utåt från för-
valtningen till intressentgrupperna, vilket bör beaktas i genomförandet.  

Som bäst stöder utarbetningen av ansvarsrapporten organisationen i utveckl-
ingen av dess eget arbete för främjande av hållbar utveckling. Rapporten hjäl-
per intressentgrupperna att gestalta hur organisationens verksamhet påverkar 
deras egen verksamhet. Den är också till hjälp när man utvärderar de insatser 
som statsförvaltningens organisationer gjort för att lösa utmaningarna med 
hållbar utveckling. Rapporterna kan stärka medborgarnas och andra intres-
sentgruppers förtroende för statens verksamhet, men också öka statsförvalt-
ningens dragningskraft som ansvarig arbetsgivare och samarbetspartner. 
Främjandet av hållbar utveckling är av avgörande betydelse även i internation-
ellt samarbete. Finland har möjlighet att anta en ledande roll i sammanhanget.   
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Ytterligare information 

Kompletterande information till anvisningen finns på Statskontorets webbplats.  

Förfrågningar om anvisningen kan skickas per e-post till adressen  
vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi. 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/valtion-konsernipalvelut/vastuullisuusraportointi-valtiolla/
mailto:vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi

