
Ansvarsrapportering 
vid Statskontoret
Val av Förenta nationernas mål för hållbar utveckling



Utdrag ur Statskontorets uppdaterade strategi 2019

”Vi agerar ansvarsfullt och utvecklar ständigt vår verksamhet och kompetens.”

”Ansvaret är helhetsomfattande: ansvarsrapporteringen fungerar, etiken ligger på hög nivå, 
vi är pionjärer i miljöfrågor.”



Hur organiserar vi identifieringen av 
ansvarsmålen?

• Statskontorets ledningsgrupp beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för ansvarsrapporteringen 

från och med januari 2021. Till arbetsgruppen utnämndes sammanlagt 10 medlemmar med 

en representant från varje verksamhetsområde vid Statskontoret. 

• Snart upptäckte man att det var svårt att organisera regelbundna möten för en större grupp i 

vårens brådska → man beslöt att grunda ett separat arbetsutskott: fem medlemmar, 

inklusive förvaltningsdirektören och ansvarighetsexperter*

• Arbetsutskottet sammanträdde fyra gånger i början av året och målet var att för den 

egentliga arbetsgruppen bereda Statskontorets förslag till ansvarsmål inför det egentliga 

valet. 

* arbetsgruppen sparras av Statskontorets experter som utvecklar anvisningarna för ansvarsrapportering inom statsförvaltningen. 
För att utföra identifieringsarbetet krävs inte motsvarande expertstöd.



• FN:s 17 mål för hållbar utveckling delades ut till arbetsutskottets ledamöter för granskning. 

Utgående från medlemmarnas förslag specificerades de huvudsakliga målen för 

ansvarsfullheten i Statskontorets verksamhet genom att utnyttja det grundarbete som gjordes i 

pilotskedet 2020.

-> beslut om de centrala ansvarsmålen för Statskontoret som föreslås för arbetsgruppen samt 

deras delmål

Tillsättande 
av 

arbetsgrupp

Inrättande av 
arbetsutskott

Överläggning 
om målen i 

arbets-
utskottet

Förval av mål 
i arbets-
utskottet

Precisering av 
målen i 
arbets-

gruppen

Slutligt val av 
mål

Arbetsgruppen samlades tre gånger:

1. mötet

Ansvarsrapporteringsprojektets och den 

egentliga arbetsgruppens mål, 

arbetsutskottets resultat. Statskontorets 

uppgifter och verksamhet diskuterades. 

Man beslöt att ännu sammankomma för att 

precisera målen, t.ex. i fråga om 

lagstadgade uppgifter. 

2. mötet

Samförstånd gällande valet 

av fyra huvudmål.

• SDG 8

• SDG 9

• SDG 12

• SDG 16

3. mötet

De slutliga huvudmålen samt 

deras delmål preciserades



Genomgång av

SDG-målen

Uppgifter och 

påverkningsmöjligheter?

Utveckling av den interna 

verksamheten?

Prioritering och val 

av

SDG-målen

Ökning av

handavtrycket

Minskning av fotavtrycket



Ökning av handavtrycket 

Effekterna av Statskontorets verksamhet 

på samhället 



Mål som framkommit i granskningen

Vi identifierade att det inom Statskontorets verksamhetsfält finns möjligheter att bidra särskilt till framstegen 
för dessa FN:s mål för hållbar utveckling.  

På följande sidor har dessa uppgiftsfält identifierats.



Målförslag SDG 8

Skuld- och kassaförvaltning på 
ett kostnadseffektivt och även i 
övrigt samhälleligt fördelaktigt 
sätt.

Statens ekonomiförvaltning, 
betalningsrörelse:
→ främjande av resurseffektivitet
→ smidig verksamhet inom 

statsförvaltningen

Bank- och finansieringstjänster för 
alla:
• Mål för BSP-sparande och BSP-lån
• Mål i anslutning till räntestöd och 

statsborgen

Företagens förmåga att klara 
coronakrisen:
• Statskontorets verksamhet i 

genomförandet av kostnadsstödet för 
företag



Målförslag SDG 9

Små företags tillgång till 
finansieringstjänster:
• Smidig skötsel av 

Business Finland-lån 
under lånens livscykel

Byggande av infrastruktur:
• Mål för social 

bostadsfinansiering (räntestöd, 
statsborgen, direkta lån, 
riskhantering)

Främjande av industrialisering:
• Stödjande av 

exportfinansieringen med 
hjälp av ränteriskhantering



Målförslag SDG 12

Utveckling av ledarskapet 
med hjälp av information om 
upphandlingsverksamheten

• Statskontoret producerar 
information utifrån vilken 
upphandlingsenheterna inom 
den offentliga förvaltningen 
kan bedöma upphandlingens 
ansvarsfullhet.

Spridning av god praxis inom 
upphandlingsverksamheten

• Oegentligheter förebyggs 
genom kontroller

• Enhetliga och transparenta 
processer



Målförslag SDG 16

Upprätthållande och främjande av 
rättsskyddet:
• Mål i anslutning till 

brottsskadeersättningar och 
oskyldigt fängslade

• Övriga ersättningsbeslut: 
ersättningar som grundar sig på 
statens ansvar, rättegångskostnader 
för statsanställda, 
försummelseavgifter

Omfattande informationsproduktion 
och presentation av information, 
transparens i statsförvaltningen 
(Tietokiri)

Tryggandet av statens likviditet 
upprätthåller samhällsfreden och 
institutionernas funktionsförmåga

Rättssystemet & god förvaltning:
• Fastställande av testamenten 

samt arv som tillfaller staten
• Avgiftsbefrielser
• Gottgörelse för dröjsmål vid 

rättegångar

Tryggande av krigsinvalidernas 
och -veteranernas välfärd
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Prioritering och 

val av

SDG-målen

Konkretisering 

av målen och 

fastställande 

av indikatorer

Åtgärder och 

uppföljning
Ansvarsrapportering

Följande skeden i arbetet



Minskning av fotavtrycket

• Utvecklingen av Statskontorets miljöansvar är en 

kontinuerlig verksamhet vars huvudram utgörs av 

WWF:s Green Office-verksamhetsmodell.

• Statskontoret ställer upp mål för att förbättra 

miljöansvaret och rapporterar årligen de viktigaste 

nyckeltalen till WWF.


