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I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:
1§
Delegationen för småbarnsfostran
I samband med undervisnings- och kulturministeriet finns en delegation för småbarnsfostran vars mål är att stödja och främja en
övergripande utveckling av småbarnsfostran.
2§
Delegationens uppgifter
Delegationen har till uppgift att
1) främja, stärka och samordna samarbetet
mellan olika förvaltningsområden, organisationer, forsknings- och utbildningsinstitutioner, kommuner och andra instanser,
2) bevaka och utvärdera den nationella och
internationella utvecklingen i småbarnsfostran och lägga fram förslag om ett långsiktigt
utvecklande av småbarnsfostran,
3) verka för att stärka småbarnsfostrans
ställning i samhället,
4) sköta andra uppdrag som undervisningsoch kulturministeriet förelagt den i enlighet
med målen för delegationen.
3§
Delegationens sammansättning
Undervisnings- och kulturministeriet till-

sätter delegationen för småbarnsfostran för
tre år i sänder.
Delegationen består av en ordförande och
en vice ordförande samt högst 15 andra medlemmar som har personliga suppleanter.
Medlemmarna ska representera instanser
som är viktiga för utvecklandet av småbarnsfostran. I delegationen ska sakkunskapen
inom förvaltningen, forskningen, utbildningen, organisationerna och det kommunala
fältet vara representerad.
Om ordföranden, vice ordföranden eller
någon annan medlem eller suppleant i delegationen avgår mitt under mandatperioden,
ska undervisnings- och kulturministeriet utse
en ny person i stället för den avgående för
den återstående mandatperioden.
4§
Organisering av verksamheten
Delegationen kan kalla permanenta eller
tillfälliga sakkunniga samt inom sig tillsätta
sektioner. Delegationen utser inom sig en
ordförande och vice ordförande för varje sektion. En sektion kan även ha medlemmar som
inte hör till delegationen. Undervisnings- och
kulturministeriet utser en eller flera sekreterare för delegationen.
I fråga om ersättning för resekostnaderna
tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnader.
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5§
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om delegationen för småbarnsfostran (524/2004).
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2012
Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki

Undervisningsråd Jari Rajanen
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