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Riksdagens skrivelseRSk 8/2017 rd─ SRR 5/2016 rd
Riksdagen

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten
SRR 5/2016 rdFvUB 5/2017 rd

Ärende
Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten (SRR 5/2016 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 5/2017 rd).
Beslut
Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstaganden enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att regeringen
1) bättre än för närvarande säkerställer kapaciteten för de för den inre säkerheten centrala myndigheterna, dvs. polisen, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket, Tullen och Migrationsverket, och genom att bland annat väsentligt stärka
dessa myndigheters finansiella bas ser till de att har de förutsättningar som krävs för att
sköta sina lagfästa uppgifter,
2) säkerställer att också åklagarväsendet, domstolarna och Brottspåföljdsmyndigheten ges
väsentligt bättre möjligheter att realisera straffansvar,
3) rättar till de brister och missförhållanden i anknytning till den inre säkerheten som
framgår av förvaltningsutskottets betänkande FvUB 5/2017 rd och bygger upp beredskap
för de hotfaktorer som nämns i betänkandet, satsar på utvecklingsobjekten och vidtar de
andra åtgärder som tas upp i betänkandet,
4) tar förvaltningsutskottets betänkande FvUB 5/2017 rd till grund för riktlinjerna och åtgärderna i anknytning till den inre säkerheten och följer riktlinjerna i betänkandet också i
arbetet med strategin för den inre säkerheten,
5) före utgången av 2020 ger förvaltningsutskottet en skriftlig rapport om de åtgärder som
vidtagits med anledning av utskottets betänkande FvUB 5/2017 rd, och
6) före utgången av 2021 till riksdagen lämnar en ny övergripande redogörelse för den
inre säkerheten och då redogör för lägesbilden för, hot mot och tillståndet för den inre säkerheten, medborgarnas upplevelse av säkerhet och kapaciteten och verksamhetsresultaSRR 5/2016 rd
FvUB 5/2017 rd

Klart
5.1

Riksdagens skrivelse RSk 8/2017 rd
ten hos de myndigheter som har hand om den inre säkerheten, utvecklingsbehov och utmaningar i fråga om verksamheterna, utvecklingsåtgärder som krävs för att olika uppgifter
ska kunna skötas ändamålsenligt samt för de mer långsiktiga ekonomiska resurserna och
andra resurser som behövs för olika uppgifter.
Helsingfors 20.4.2017
På riksdagens vägnar
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generalsekreterare
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