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Arbets- och näringsministeriets förordning
om grunderna för den ersättning som år 2016 ska betalas till en producent av ekono-

miska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen
av den 4 augusti 2000 om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om den ersättning och tilläggsersättning som av statens
medel ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgiv-
ningstjänster, vilken har ingått avtal med regionförvaltningsverket, för ändamålsenlig pro-
duktion av dessa tjänster samt om grunderna för dem.

De kostnader som förorsakas av att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgiv-
ningstjänster produceras ersätts inom gränserna för det anslag som har reserverats för detta
syfte i statsbudgeten för år 2016.

2 §

Utbetalning av ersättningarna

Konkurrens- och konsumentverket betalar ut ersättningarna till en kommun som produ-
cerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster. Till en annan tjänste-
producent betalas ersättningarna av regionförvaltningsverket.

Grundersättningen betalas ut före utgången av april månad. Tilläggsersättningen beta-
las ut i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut i en eller två rater före utgången av
april månad eller före utgången av september månad.

För fördelningen av anslaget tillställer regionförvaltningsverket Konkurrens- och kon-
sumentverket senast den 21 mars uppgifterna för den rat som ska betalas ut i april och se-
nast den 23 augusti uppgifterna för den rat som ska betalas ut i september.

3 §

Grundersättning

Den grundersättning som ska betalas för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster
och skuldrådgivningstjänster är 0,70 euro per år och invånare i verksamhetsområdet.

Som invånarantal beaktas invånarantalet per 31.12.2014 enligt Statistiskcentralens sta-
tistik över befolkningsstrukturen.
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4 §

Tilläggsersättning

Som tilläggsersättning allokeras 830772 euro som fördelas mellan regionförvaltnings-
verken i proportion till invånarantalet enligt statistiken över befolkningsstrukturen.

En tjänsteproducent betalas tilläggsersättning utgående från regionförvaltningsverkets
behovsprövning. Grunder för tilläggsersättningen är tryggande av tillgången på tjänster,
efterfrågan på och behovet av rådgivning eller invånarantalet i det område för vilket råd-
givning tillhandahålls.

5 §

Återkrav

De ersättningar som har betalats till en kommun för produktion av ekonomiska rådgiv-
ningstjänster och skuldrådgivningstjänster återkrävs av Konkurrens- och konsumentver-
ket på basis av regionförvaltningsverkets beslut. De ersättningar som har betalats till en
annan tjänsteproducent återkrävs av regionförvaltningsverket.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 februari 2016.
Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om grun-

derna för den ersättning som år 2015 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgiv-
ningstjänster och skuldrådgivningstjänster (112/2015).

Helsingfors den 24 februari 2016

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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