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267/2019

Statsrådets förordning
om delegationen för ekonomihantering

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. i lagen om ekono-
misk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017):

1 §

Delegation för ekonomihantering

I anslutning till justitieministeriet finns en delegation för ekonomihantering vars verk-
samhet syftar till att stärka det ekonomiska kunnandet och främja samarbetet mellan olika
aktörer.

2 §

Delegationens uppgifter

Delegationen för ekonomihantering har till uppgift att
1) främja såväl kunskaperna, fostran och forskningen i ekonomihantering som utveck-

landet av den ekonomiska rådgivningen,
2) stödja och främja samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer vid utvecklan-

det av ekonomihanteringen och förebyggandet av överskuldsättning, och
3) på andra sätt än vad som avses i 1 och 2 punkten främja ekonomihanteringen i sam-

hället.

3 §

Tillsättande och medlemmar

Statsrådet tillsätter delegationen för ekonomihantering för fyra år i sänder.
Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt högst 15 andra medlem-

mar och personliga ersättare för dem.
Till medlemmar i delegationen kallas företrädare för myndigheter, forskningsinstitut

och andra aktörer som är centrala med tanke på utvecklandet av ekonomihanteringen.
Om delegationens ordförande, vice ordförande eller en annan medlem eller ersättare av-

går under en mandatperiod, kallar justitieministeriet i dennes ställe en ny person för den
återstående mandatperioden.

4 §

Organisering av verksamheten

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga samt tillsätta sektioner
och arbetsgrupper.
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Delegationen kan ha sekreterare.
Till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar, ersättare, sekreterare och

sakkunniga kan det betalas mötesarvoden samt ersättning för resekostnader i enlighet med
vad justitieministeriet beslutar.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2019.

Helsingfors den 28 februari 2019

Justitieminister Antti Häkkänen

Regeringsråd Maaria Rubanin
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