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Statsrådets förordning

244/2012

om delegationen för penningspelsärenden

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 42 a § 2 mom. i lotterilagen
(1047/2001), sådant det lyder i lag 575/2011:

1 §

Uppgifter för delegationen för
penningspelsärenden

Delegationen för penningspelsärenden har
i uppgift att

1) följa och utvärdera förändringarna i och
utvecklingen av penningspelsbranschens
verksamhetsmiljö och Europeiska unionens
penningspelspolitik,

2) främja och stärka myndighetssamarbetet
i penningspelsärenden,

3) följa författningsberedningen i anslut-
ning till penningspelspolitiken,

4) följa tillsynen över anordnandet av pen-
ningspel,

5) i frågor som gäller penningspelspoliti-
ken vara informationskanal för myndighe-
terna, riksdagspartierna och representanterna
för de allmännyttiga samfund som är motta-
gare av penningspelsintäkter.

För att sköta dessa uppgifter kan delegatio-
nen ta initiativ, lägga fram förslag och ge
rekommendationer samt ordna olika evene-
mang.

2 §

Delegationens mandattid

Delegationen tillsätts på förslag av inrikes-
ministeriet för fyra år i sänder. Delegationen
fortsätter sin verksamhet tills en ny delega-
tion är tillsatt.

3 §

Delegationens sammansättning

Delegationen har utöver en ordförande och
en vice ordförande högst 20 andra medlem-
mar. Varje medlem, med undantag för ordfö-
randen, ska ha en personlig ersättare. Dess-
utom får inrikesministeriet utnämna perma-
nenta sakkunniga i delegationen.

Ordförande för delegationen är inrikesmi-
nisteriets kanslichef. Vice ordföranden ska
representera de politiska partier som är före-
trädda i riksdagen. De övriga medlemmarna
och deras ersättare ska representera jord- och
skogsbruksministeriet, undervisnings- och
kulturministeriet, inrikesministeriet, social-
och hälsovårdsministeriet, arbets- och nä-
ringsministeriet, finansministeriet, Polissty-
relsen, Institutet för hälsa och välfärd samt de
politiska partier som är företrädda i riksda-
gen.

Om en medlem eller en ersättare avgår
under mandatperioden, ska inrikesministeriet
förordna eller utnämna en ny medlem eller
ersättare i hans eller hennes ställe för den
återstående mandattiden.

4 §

Delegationens arbete

Delegationen ska höra representanter för
de penningspelssammanslutningar som avses



i lotterilagen (1047/2001). Delegationen kan
höra utomstående sakkunniga och inhämta
yttranden och utredningar.

För beredningen av de ärenden som ska
behandlas kan delegationen tillsätta tidsbe-
stämda sektioner och arbetsgrupper, i vilka
det även kan ingå sakkunniga som inte hör
till delegationen.

Delegationen kan ha en sekreterare som
har uppgiften som huvudsyssla och står i
anställningsförhållande till inrikesministeriet.
Delegationen kan även ha sekreterare med
uppgiften som bisyssla.

Delegationen ska sammanträda minst två
gånger per år.

Delegationen ska besluta om övriga förfa-
randen för organiseringen av verksamheten.

5 §

Behandling av ärenden

Delegationen sammanträder på kallelse av

ordföranden, eller, om ordföranden har för-
hinder, av vice ordföranden eller då minst
hälften av de övriga medlemmarna begär det
för behandling av ett angivet ärende.

Delegationen är beslutför när ordföranden
eller vice ordföranden och minst hälften av
medlemmarna är närvarande.

Som delegationens beslut gäller den åsikt
som majoriteten omfattar. Faller rösterna
lika, blir den åsikt som ordföranden omfattar
delegationens åsikt.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni
2012.

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

Helsingfors den 16 maj 2012

Inrikesminister Päivi Räsänen

Överinspektör Jukka Tukia
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