
 RP 72/2003 rd  
  
 

239184 

 
 
 
 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 5 § lagen om ekonomiska rådet 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om  

ekonomiska rådet ändras. Det föreslås att 
ekonomiska rådet överförs från finansmini-
steriet till statsrådets kansli. Ekonomiska rå-
dets sekreteriat, som har berett ärenden för 

ekonomiska rådet, överfördes redan år 1997 
till statsrådets kansli. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

 
————— 

 
 
 

MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna ändring-

ar 

Enligt 1 § lagen om ekonomiska rådet 
(2/1966) kan statsrådet tillsätta ett ekono-
miskt råd för det totalekonomiska plane-
ringsarbetet samt för beredning av statens 
ekonomiskt-politiska åtgärder vilka avser att 
främja folkhushållningens gynnsamma ut-
veckling. Förordningen om ekonomiska rådet 
innehåller närmare bestämmelser om ekono-
miska rådets uppgifter. 

Enligt lagens 2 § förordnas till medlemmar 
av ekonomiska rådet minst två av statsrådets 
ledamöter, av vilka en är ordförande för eko-
nomiska rådet, samt företrädare för de eko-
nomiska organisationer, inrättningar och äm-
betsverk, vilka med hänsyn till medlemsantal 
eller annars bäst företräder respektive områ-
den. Den statsrådsledamot som är ordförande 
för ekonomiska rådet skall enligt 3 § leda det 
ekonomiskt-politiska planeringsarbetet på 
lång sikt i statsrådet. 

Enligt 1966 års lag var ekonomiska rådet 
underställt statsrådets kansli. År 1978 över-
fördes ekonomiska rådet från statsrådets 

kansli till finansministeriet (lag 1059/1978). 
Ekonomiska rådets sekreteriat överfördes år 
1997 från statens ekonomiska forskningscen-
tral (VATT) till statsrådets kansli. 

Statsministerns roll när det gäller att leda 
statsrådet, samordna beredningen och be-
handlingen av de ärenden som ankommer på 
statsrådet samt följa realiseringen av reger-
ingsprogrammet har stärkts avsevärt under de 
senaste åren, även inom finanspolitikens om-
råde. Ekonomiska rådet, som också leds av 
statsministern, har under de senaste åren vi-
sat sig vara ett betydelsefullt diskussionsfo-
rum mellan regeringen och de centrala orga-
nisationerna och därigenom en inflytelserik 
påverkare inom det finans- och samhällspoli-
tiska området. Ekonomiska rådet har å ena 
sidan stött uppnåendet av en grundläggande 
stabilitet inom ekonomin och å andra sidan 
hjälpt att strukturera de ekonomiska och 
samhälleliga reformbehoven. 

Då ekonomiska rådets sekretariat överför-
des från VATT till statsrådets kansli, kvar-
stod rådet emellertid administrativt sett fort-
farande under finansministeriet. Från nämnda 
tidpunkt har man diskuterat en administrativ 
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överföring även av ekonomiska rådet, trots 
att samarbetet mellan ministerierna i fråga 
om ekonomiska rådet i sig har löpt smidigt. 

En administrativ överföring av ekonomiska 
rådet till att underlyda statsministern, dvs. till 
statsrådets kansli, bidrar till att  klargöra 
ekonomiska rådets sekretariats ställning och 
den beredning som gäller ekonomiska rådet. 

 
2.  Proposit ionens verkningar 

Propositionen har inga statsfinansiella 
verkningar. 

Organisatoriskt sett medför propositionen 
att ekonomiska rådet, som är ett organ av be-
stående natur med uppgift att bistå regering-
en, överförs från finansministeriet till statsrå-
dets kansli. Sekretariatet, som utför bered-
ningsarbete för ekonomiska rådet, har redan 
tidigare överförts till statsrådets kansli. Över-
föringen inverkar på ekonomiska rådets ge-

neralsekreterares uppgifter. Den ändring av 
förordningen om statsrådets kansli som 
genomförs samtidigt som den nu föreliggan-
de lagändringen betonar generalsekreterarens 
ställning och betydelse. 

 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har i samarbete med finans-
ministeriet beretts som tjänsteuppdrag i stats-
rådets kansli. 

 
4.  Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 5 § lagen om ekonomiska rådet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 januari 1966 om ekonomiska rådet (2/1966) 5 §, sådan den lyder i lag 

1059/1978, som följer: 
 

5 § 
Ekonomiska rådet är underställt statsrådets 

kansli. 
——— 

Denna lag träder i kraft den      2003. 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 18 september 2003 

 
Republikens President 

 
TARJA HALONEN 

 
 
 
 

 
Statsminister Matti Vanhanen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 5 § lagen om ekonomiska rådet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 januari 1966 om ekonomiska rådet (2/1966) 5 §, sådan den lyder i lag 

1059/1978, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 
Ekonomiska rådet är underställt finansmi-

nisteriet. 

5 § 
Ekonomiska rådet är underställt statsrå-

dets kansli. 
——— 

Denna lag träder i kraft den       2003. 
Åtgärder som verkställigheten av denna 

lag förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

——— 
 

 
 


