
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2012

Statsrådets förordning

138/2012

om företagsstödsdelegationen

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 och 11 § i lagen om allmänna
villkor för företagsstöd (786/1997):

1 §

Företagsstödsdelegationens uppgifter

Företagsstödsdelegationen har till uppgift
att

1) avge utlåtanden som avses i 6 § 2 och
3 mom. i lagen om allmänna villkor för före-
tagsstöd (786/1997),

2) avge utlåtanden över anmälningar om
statligt stöd till Europeiska kommissionen
samt

3) hos den behöriga myndigheten fram-
lägga sådana förslag om och ta sådana initia-
tiv till utveckling av lagstiftningen och för-
valtningspraxisen som delegationen anser
vara nödvändiga.

Delegationen följer också med nationella
och internationella regelsystem, praxisen och
utvecklingen inom dess verksamhetsområde.

2 §

Utlåtande

Av delegationen ska ett utlåtande som av-
ses i 6 § 2 mom. i lagen om allmänna villkor
för företagsstöd begäras om ändring av ett
existerande företagsstödsprogram, om det är
fråga om en väsentlig ändring som gäller
företagsstödsprogrammets tillämpningsom-
råde eller företagsstödets nivå eller form.

Ett utlåtande som avses i 6 § 3 mom. i
lagen om allmänna villkor för företagsstöd
ska begäras av delegationen när beloppet av
det ansökta företagsstödet eller understödet
uppgår till minst tre miljoner euro. Utlåtande
kan begäras också om det föreligger någon
annan grundad anledning därtill.

Ett utlåtande av delegationen ska i regel
begäras över anmälningar till Europeiska
kommissionen om nya statliga stöd eller om
väsentliga ändringar i gällande anmälningar
innan dessa skickas till kommissionen. Något
utlåtande behöver inte begäras om anmälan
är av teknisk natur eller om ärendet måste
behandlas i brådskande ordning. Utlåtande
behöver inte heller begäras över anmälningar
om statligt stöd till jord- och skogsbruket
eller vilt- och fiskerinäringen.

Med avvikelse från bestämmelserna i 6 §
2 mom. i lagen om allmänna villkor för före-
tagsstöd behöver utlåtande inte begäras över
ett enskilt beslut om företagsstöd som fattas
av en statlig fond utanför statens budget,
Tekes – utvecklingscentralen för teknologi
och innovationer eller en privaträttslig sam-
manslutning eller stiftelse.

3 §

Företagsstödsdelegationens sammansättning

Företagsstödsdelegationen har en ordfö-
rande och högst sex andra medlemmar som



alla har en personlig suppleant, vilka statsrå-
det förordnar för tre år i sänder.

Delegationen och dess ordförande utnämns
på föredragning från arbets- och näringsmi-
nisteriet. Delegationen ska välja en av sina
medlemmar till vice ordförande. I delegatio-
nen ska utöver arbets- och näringsministeriet
också finnas representanter för finansministe-
riet, jord- och skogsbruksministeriet samt
kommunikationsministeriet. Delegationen
kan ha en eller flera sekreterare i bisyssla.

4 §

Berättelse

Delegationen ska årligen avge en berättelse
över sin verksamhet till arbets- och närings-
ministeriet inom sex månader från utgången
av kalenderåret.

5 §

Arbetsordning

Arbets- och näringsministeriet fastställer
en arbetsordning för delegationen.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2012.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen om företagsstödsdelegationen
(1174/1997).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 mars 2012

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Regeringsråd Kari Parkkonen
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