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Statsrådets förordning

213/2015

om sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning

Utfärdad i Helsingfors den 12 mars 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Sammanslutningen för naturresurs- och
miljöforskning

Sammanslutningen för naturresurs- och
miljöforskning är ett samarbetsorgan för
Livsmedelssäkerhetsverket, Geologiska
forskningscentralen, Meteorologiska institu-
tet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket
och Finlands miljöcentral.

Utöver de ämbetsverk och inrättningar
som nämns i 1 mom. kan andra privat- eller
offentligrättsliga samfund vars verksamhet
har samband med sammanslutningens syften
och uppgifter ansluta sig som medlem till
sammanslutningen genom ett särskilt avtal.

Sammanslutningen fungerar som ett sam-
arbetsorgan för medlemmarnas gemensamma
forskningsverksamhet, gemensamma sakkun-
nigtjänster och administration av kunskapen
om naturresurser och miljö.

2 §

Syften och uppgifter

Sammanslutningens syfte är att öka ge-
nomslagskraften i samhället, förbättra pro-
duktiviteten och stärka den internationella
konkurrenskraften för naturresurs- och miljö-
forskningen. Dessutom har sammanslut-
ningen som syfte att stödja utökade verksam-
hetsmöjligheter för näringarna inom naturre-

surs- och miljöbranschen med hjälp av forsk-
ning, sakkunnigtjänster samt utvecklings-
och innovationsverksamhet.

Sammanslutningen ska
1) genomföra forskningsprogram och an-

dra gemensamma program och projekt i an-
knytning till omfattande, samhälleligt viktiga
frågor som gäller naturresurser och miljö
samt lägga fram förslag som har samband
med detta,

2) effektivisera administrationen av kun-
skap och forskningsmaterial som gäller na-
turresurser och miljö, främja användningen
av statens informationslager samt utveckla
produktion av statistik som gäller naturresur-
ser och miljö,

3) samordna produktionen av de sakkun-
nigtjänster som grundar sig på den ovan
nämnda forskningen samt samordna uppfölj-
ningen i anslutning till naturresurser och
miljö,

4) samordna gemensamma stöd- och infra-
strukturtjänster för forskningen, och

5) främja samarbetet mellan forskningsin-
stitutioner inom naturresurs- och miljöområ-
det, universitet, universitetscenter och yrkes-
högskolor samt främja nationell och interna-
tionell nätverksbildning mellan aktörerna.

3 §

Organisation och personal

Sammanslutningen har en ledningsgrupp



bestående av företrädare för dess medlem-
mar. Ledningsgruppen utser inom sig en ord-
förande och en vice ordförande för ett år i
sänder.

Sammanslutningen har en generalsekrete-
rare och annan personal som hör till samman-
slutningens medlemmars personal. General-
sekreteraren utses av ledningsgruppen, efter
att de ministerier som ansvarar för styrningen
av de ämbetsverk och inrättningar som
nämns i 1 § 1 mom. har hörts.

Sammanslutningen kan anlita sakkunniga.

4 §

Ledningsgruppens och generalsekreterarens
uppgifter

Ledningsgruppens uppgift är att planera
och leda sammanslutningens verksamhet.

Generalsekreterarens uppgift är att bistå
ledningsgruppen med att sköta beredningen
av de ärenden som gäller sammanslutningens
verksamhet och med att sörja för enhetliga
förfaringssätt, utvecklandet av verksamheten
och kontakten till intressentgrupper.

5 §

Styrgrupp

Sammanslutningen har en styrgrupp vars
uppgift är att

1) främja samverkan mellan jord- och
skogsbruksministeriet, miljöministeriet, kom-
munikationsministeriet och arbets- och nä-
ringsministeriet i frågor som gäller samman-
slutningen,

2) följa upp, utvärdera och stödja samver-
kan mellan sammanslutningens medlemmar,

3) lägga fram förslag om resultatmål, re-
sursanskaffning och resursinriktning för sam-
manslutningen samt om andra frågor som
gäller sammanslutningen,

4) främja samarbetet inom forskningen
med andra förvaltningsområden.

Jord- och skogsbruksministeriet, miljömi-
nisteriet, kommunikationsministeriet och ar-
bets- och näringsministeriet utser var och en
två medlemmar till styrgruppen. Medlem-
marna i styrgruppen utses för tre år i sänder.
Permanenta sakkunniga i styrgruppen är led-
ningsgruppens ordförande och vice ordfö-
rande samt sammanslutningens generalsekre-
terare. Styrgruppen utser inom sig en ordfö-
rande och en vice ordförande.

Styrgruppen kan anlita sakkunniga.

6 §

Sammanslutningens ekonomiförvaltning

För ekonomiförvaltningen av sammanslut-
ningens verksamhet svarar det i 1 § 1 mom.
nämnda ämbetsverk eller den i 1 § 1 mom.
nämnda inrättning som disponerar det anslag
som används för betalning av utgiften eller
på vilket intäkterna bokförs.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2015.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning om sammanslutningen för
naturresurs- och miljöforskning (797/2009).

Helsingfors den 12 mars 2015

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Forskningsdirektör Mikko Peltonen
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