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Svar på skriftligt spörsmål om överföringen av utkomststödet till FPA
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 387/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna:
Vilka åtgärder ämnar regeringen inleda för att säkerställa kommunikationen mellan FPA
och kommunerna och att alla som behöver det, särskilt unga, får en bedömning av sitt
servicebehov och en plan för socialt arbete?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Från och med 2017 överförs uppgiften att bevilja det grundläggande utkomststödet från kommunerna till
Folkpensionsanstalten. Syftet med denna reform är att lätta på kommunernas arbete och att förbättra
likabehandlingen av dem som ansöker om grundläggande utkomststöd. Kommunerna har fortfarande
ansvaret att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd.

En särskilt viktig fråga i reformen har varit att man som klient fortfarande ska ha möjlighet att
få socialvårdsservice av kommunen när man behöver det. Också i nuläget ska
Folkpensionsanstalten enligt 35 § i socialvårdslagen styra klienter som behöver socialvård till
den kommunala socialvården och vid behov kontakta kommunen å klientens vägnar. I lagen
som träder i kraft 2017 har man eftersträvat en större samarbetsskyldighet mellan kommuner
och Folkpensionsanstalten så att syftet med utkomstskyddet tillgodoses. Enligt 4 § i lagen om
utkomststöd ska Folkpensionsanstalten ge den som ansöker om grundläggande utkomststöd
information om kommunens socialvårdstjänster och vid behov ge personlig handledning för hur
man ansöker om dem. Lagen ålägger dessutom både kommunen och Folkpensionsanstalten att
ordna ett personligt möte.
Det att Folkpensionsanstalten tar över verkställigheten av det grundläggande utkomststödet
ändrar inte på stödets syfte eller kriterierna enligt vilka det beviljas. Sänkningar av
utkomststödet prövas alltså fortfarande enligt lagen. Social- och hälsovårdsministeriet arbetar
för närvarande med en proposition till ändring av lagen om utkomststöd med preciseringar i
bestämmelserna om kommunikationen mellan myndigheter i situationer där en sänkning av
stödet övervägs. Om en ung person inte vill delta i framtagningen av en aktiveringsplan eller om
personen inte nås ska kommunen meddela Folkpensionsanstalten och denna avgör om stödet
måste sänkas. Kommunen och Folkpensionsanstalten ska samarbeta i nära kontakt med
varandra. Samarbetet är avsett att fungera så att klienterna får den hjälp och handledning de
behöver för att hitta lämplig service.
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Hos Folkpensionsanstalten bereds övertagningen av det grundläggande utkomststödet med hjälp
av projektet Utkomststöd 2017. Som en del av projektet framtas en tjänst med namnet eTotu.
Via tjänsten kan FPA informera kommunerna om vilket socialt arbete klienter behöver.
Både Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd kommer att följa på bred front
vilka konsekvenser som följer av att utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten. Institutet
för hälsa och välfärd följer i synnerhet hur reformen påverkar klienterna, det sociala arbetet och
det övriga servicesystemet. Undersökningen pågår under perioden 2015–2018 och de första
analyserna om hur tillgången till lämpliga socialvårdstjänster kan tryggas har redan publicerats.
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