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AKTUELLT FRÅN PROGRAMMET ARTTU2 

 

Det andra hela verksamhetsåret för programmet ARTTU2 närmar sig sitt slut. Innan årsskiftet 

utlovas ännu många nya forskningsresultat och -rapporter, och fredagen den 16 december 2016 

anordnas i Kommunernas hus årets andra kommunseminarium för alla samarbetsparter i 

forskningsprogrammet ARTTU2. Nedan följer en översikt av pågående delprojekt och 

undersökningar. 

Som en del av utvärderingsundersökningen i realtid genomfördes i september och oktober den 

s.k. realtidsbarometern som riktade sig till ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare i 

ARTTU-kommunerna. Enkätsresultaten presenteras under kommunseminariet i december. 

Som en del av undersökningen Personalen som strategisk resurs genomförde 

Arbetshälsoinstitutet i våras en omfattande enkät bland ARTTU-kommunernas personal. I augusti 

fick kommunerna som besvarade enkäten ta del av sina resultat, och i november utkommer den 

första delrapporten som innehåller  forskningsresultaten. Vasa universitet ansvarar för 

delprojektet och har inom det inlett intervjuer om personalledningen i ARTTU2-kommunerna. 

Intervjuerna fortsätter under början av år 2017 och resultaten presenteras samma år. Inom ramen 

för personalundersökningen utkommer även KT:s statistikrapport om personalen i ARTTU2-

kommunerna.  

Inom forskningsprojektet som granskar den kommunala ekonomin bereds en analys av 

kostnadsskillnaderna i kommunernas social- och hälsovårdsservice och orsaken till dem.  Professor 

emeritus Pentti Meklin som genomför undersökningen besöker kommunseminariet i december för 

att berätta om de första resultaten. 

Inom delprojektet om kommunledning utarbetar kommunförbundets sakkunniga rapporter om 

ARTTU2-kommunernas mötespraxis och ledningssystem.  

Resultat av beslutsfattarundersökningen 2015 har publicerats, bl.a. om hur förtroendevalda 

använder sin tid och om hotelser mot förtroendevalda. För närvarande pågår en analys av 

enkätsresultaten om påverkan, maktstrukturer och ledarskap. Åbo Akademi ansvarar för 
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beslutsfattarundersökningen och en enkät med de viktigaste frågorna ur beslutsfattarenkäten 

skickas ut för att besvaras på nytt i januari 2017.  

En undersökningsrapport om kommuner med flera centrum har publicerats som en del av 

projektet Samhällsstruktur och livskraft. Undersökningen genomfördes i ARTTU2-kommunerna av 

region- och kommunforskningscentrumet Spatia vid Östra Finlands universitet, och får en 

fortsättning innan årsskiftet i form av en undersökning om typiska drag hos kommuner med flera 

centrum.   

Inom ramen för Kommuninvånarundersökningen 2015 har man publicerat forskningsresultat om 

kommunernas service, beslutsfattande och möjligheter för invånarna att delta och påverka. 

Kommunförbundet genomför kommuninvånarenkäten på nytt under början av år 2017 och strävar 

efter att publicera de första preliminära valrelaterade resultaten innan kommunalvalet i april.  

Delprojektet om kommunstrategier som hjälpmedel för digitalisering har inletts i oktober av 

juridiska fakulteten vid Östra Finlands universitet. I undersökningen utreds med hjälp av olika 

dokumentmaterial och temaintervjuer kommunernas och landskapsförbundens förverkligande av 

de mål som ställts upp för digitaliseringen. Resultaten av undersökningen utlovas förvåren 2017.  

Och det är inte allt. Utöver de ovan nämnda forskningsprojekten arbetar man just nu på flera 

publikationer som utkommer på båda sidor om årsskiftet. Publikationerna behandlar ARTTU2-

kommunernas befolkningsstruktur och -utveckling, vårdstrukturer, försöksverksamhet samt 

förhållanden inom kommunernas skolnät, servicenät och dagliga verksamhet.   

*** 

Mycket intressant och aktuellt att fördjupoa sig i och begrunda utlovas alltså i såväl skriftliga 

rapporter som under kommunseminariet i december. Många författare har debatterat och 

diskuterat delundersökningar och utkast till rapporter i ARTTU2:s sakkunniggrupper med 

representanter för forskningskommunerna och andra samarbetsparter inom programmet.  

Fler undersökningar och forskningsresultat utlovas under nästa år i den förhoppningsvis lättlästa 

översikten Nytt från programmet ARTTU2. För beredningsprocessen erbjuder vi även olika forum 

för gemensamma diskussioner. Vi informerar särskilt de kommuner och aktörer vi samarbetar med 

om dessa. Mer information om programmet ARTTU2 finns på vår hemsida.  
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Vi hoppas att vår forskning ger användbar kunskap till stöd för utveckling och ledning på 

kommunal och även regional och nationell nivå.  Förhoppningsvis ger forskningen mervärde också 

i debatten inför kommunalvalet nästa vår.  

Goda erfarenheter av fungerande praxis för utnyttjandet av forskningsresultaten vill vi också gärna 

höra om och dela med oss av till andra. Vi tar gärna emot förfrågningar om forskning och även 

idéer för olika sätt att publicera och sprida forskningsresultat. Vi hörs! 

 

Hälsningar från samarbetsparterna i ARTTU2 

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, chef för ARTTU-programmet, Kommunförbundet 

 


