Lag
om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunallagen (410/2015) 50 §, 126 § 2 mom. 3 punkten, 127 § 1 mom. 4 punkten och 131 § 3 mom. som följer:
50 §
Förhållandet mellan samarbete och lagen om offentlig upphandling
Om kommunen i enlighet med 8 § avtalar om att organiseringsansvaret för en uppgift som
enligt lag åligger kommunen ska överföras på en annan kommun eller en samkommun, tillämpas inte lagen om offentlig upphandling och koncession (/), nedan upphandlingslagen, på
överföringen.
På samarbetet mellan kommunerna tillämpas inte upphandlingslagen eller lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (/), nedan
försörjningslagen, om det i samarbetet är fråga om kommunens eller samkommunens upphandling hos anknutna enheter eller andra upphandlande enheter enligt 15 och 16 § i upphandlingslagen eller hos anknutna enheter eller andra upphandlande myndigheter enligt 25 och 26
§ i försörjningslagen eller hos anknutna företag enligt 27 § eller samriskföretag enligt 28 § i
den lagen.
126 §
Kommunens verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden
——————————————————————————————
En kommun sköter inte en uppgift i ett konkurrensläge på marknaden åtminstone när
——————————————————————————————
3) uppgiften sköts i samarbete på det sätt som avses i 49 § och det är fråga om verksamhet
som bedrivs av anknutna enheter enligt 15 § i upphandlingslagen eller andra upphandlande
enheter enligt 16 § i den lagen eller anknutna enheter enligt 25 § i försörjningslagen, andra
upphandlande enheter enligt 26 § eller anknutna företag enligt 27 § i den lagen, eller om skyldigheten att konkurrensutsätta verksamheten inte i övrigt tillämpas på samarbetet,
——————————————————————————————
127 §
Undantag från bolagiseringsskyldigheten
Trots bolagiseringsskyldigheten får kommunen sköta uppgifter enligt 126 § som egen verksamhet, om
——————————————————————————————
4) kommunen producerar tjänster för anknutna enheter enligt 15 § i upphandlingslagen eller
för anknutna enheter enligt 25 § i försörjningslagen, anknutna företag enligt 27 § eller samriskföretag enligt 28 § i den lagen,
——————————————————————————————

131 §
Skyldighet att tillhandahålla tjänster
——————————————————————————————
Tjänsteproducenten ska väljas genom ett öppet och icke-diskriminerande förfarande. Om
skyldigheten att tillhandahålla tjänster uppfyller definitionen av upphandlingskontrakt eller
koncession i upphandlingslagen, ska förfarandet enligt den lagen iakttas vid valet av tjänsteproducent.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 29 december 2016
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Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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