Utkast

Statsrådets förordning
om delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021):
1§
Sammansättning och mandatperiod
Delegationen ska ha minst 26 och högst 30 medlemmar som alla har en personlig suppleant.
Till medlemmar i delegationen förordnar statsrådet representanter för ministerierna så att till
medlemmar förordnas högst fem representanter för finansministeriet, en representant för socialoch hälsovårdsministeriet och en representant för inrikesministeriet samt personliga suppleanter
för dem. Vid behov kan till medlem av delegationen och till suppleant förordnas en representant
även från ett annat ministerium som ansvarar för styrningen av välfärdsområdena i deras uppgifter.
Varje välfärdsområde samt Helsingfors stad utser en medlem till delegationen och en suppleant för denna medlem.
Statsrådet utser en av delegationens medlemmar till ordförande och en till vice ordförande.
Om ordföranden, vice ordföranden eller en annan medlem eller suppleant i delegationen avgår
under mandatperioden, förordnar finansministeriet en ny person i dennes ställe för den återstående mandatperioden.
Mandatperioden för medlemmar och suppleanter är fyra år.
2§
Uppgifter
Delegationen har till uppgift att
1) följa och utvärdera hur välfärdsområdenas ekonomi har utvecklats och kommer att utvecklas,
2) följa och utvärdera hur statens finansiering till välfärdsområdena och välfärdsområdenas
övriga interna finansiering har utvecklats och kommer att utvecklas,
3) behandla planen för de offentliga finanserna och statens budgetförslag till de delar som
gäller välfärdsområdenas ekonomi,
4) behandla lagstiftning, lagstiftningsprojekt och andra statliga åtgärder som är principiellt
viktiga och vittsyftande med avseende på välfärdsområdenas ekonomi och självstyrelse,
5) behandla andra viktiga ärenden som gäller välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning.
3§
Organisering av verksamheten
Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder,
av vice ordföranden eller när minst hälften av de övriga medlemmarna har begärt det för behandlingen av ett visst ärende.
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Delegationen kan för beredning av ärenden tillsätta sektioner och till medlem i en sektion
kalla personer som inte hör till delegationen. Dessa sektionsmedlemmar har vid ett möte samma
ställning som de övriga sektionsmedlemmarna.
Delegationen har en generalsekreterare och vid behov andra sekreterare som finansministeriet
förordnar.
Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga samt enligt behov höra även
andra sakkunniga.
4§
Beslutförhet
Delegationen och dess sektioner är beslutföra, om ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av både de medlemmar som förordnats av statsrådet och de medlemmar som utsetts av välfärdsområdena samt Helsingfors stad är närvarande.
5§
Temporär delegation
Innan resultatet av det första välfärdsområdesvalet fastställs kan en temporär delegation tillsättas, vars mandatperiod kan pågå högst till och med den 31 mars 2022. På den temporära
delegationen tillämpas då vad som ovan föreskrivs om delegationen.
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