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FÖRSLAG TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM SKÄRGÅRDSDELEGATIONEN 

Allmänt 

Skärgårdsdelegationen är en permanent delegation som tillsatts av statsrådet med 

stöd av lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) och förordningen 

om skärgårdsdelegationen (494/1981), som utfärdats med stöd av lagen. Skärgårds-

delegationen verkade i anslutning till arbets- och näringsministeriet från år 2008. 

Dessförinnan verkade delegationen i anslutning till inrikesministeriet. Skärgårdsdele-

gationen överfördes till jord- och skogsbruksministeriet den 1 januari 2016 i enlighet 

med lagen om ändring av 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling 

(1508/2015). 

Samtidigt som skärgårdsdelegationen överfördes till jord- och skogsbruksministeriet 

gjordes vissa andra uppdateringar i lagen. Nya bestämmelser fogades till lagen som 

innebär dels att jord- och skogsbruksministeriet fick behörighet att fatta beslut om 

ändringar i fråga om delegationens medlemmar, dels att det bland medlemmarna ska 

finnas företrädare för sådana aktörer som har en central betydelse för genomförandet 

av ett ärende. Delegationens mandatperiod begränsades till högst sex år. I praktiken 

har delegationen i allmänhet tillsatts för riksdagens mandatperiod. 

Delegationen deltar i utvecklingen av skärgårdsområdena tillsammans med land-

skapen, kommunerna, statliga myndigheter och andra aktörer. Delegationen har ett 

eget sekretariat med en generalsekreterare. Medlemmarna i sekretariatet företräder 

ministerierna, statliga verk, landskapsförbunden, kommunerna och andra aktörer. 

Generalsekreteraren är utnämnd av jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom deltar 

en representant för Ålands skärgårdsnämnd som sakkunnigmedlem i delegationens 

möten. Skärgårdsdelegationen har tillsammans med ministerierna, landskapsförbun-

den, kommunerna och samarbetsorganisationerna utarbetat ett skärgårdsprogram. 

Skärgårdsdelegationen tillsattes den 31 mars 2016 för riksdagens mandatperiod. De-

legationens mandatperiod började den 1 maj 2016. Bestämmelser om delegationens 

finansiering finns i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som 

gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården 

(1413/2011). Den årliga budgeten för skärgårdsdelegationen för åren 2018 och 2019 

uppgår till 250 000 euro. Av budgetmedlen betalas såväl skärgårdsdelegationens om-

kostnader som de projekt delegationen genomför. Omkostnaderna består av samman-

trädesarvoden och resekostnader för skärgårdsdelegationens medlemmar och sekreta-

riatsmedlemmar och utgifter i anslutning till genomförandet av skärgårdspolitiken, 

såsom seminarie- och mässarrangemang, materialanskaffning och internationellt 

samarbete. Skärgårdsdelegationen genomför årligen 3–5 projekt som mestadels är 

utrednings- och utvecklingsprojekt som gäller skärgårdsområdena. 

Den gällande förordningen om skärgårdsdelegationen har utfärdats 1987, och den är 

på många sätt föråldrad. Den är utfärdad av republikens president, och den bemyndi-

gandeparagraf som den utfärdats med stöd av har ändrats. I den ändrade 14 § i lagen 
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om främjande av skärgårdens utveckling föreskrevs det ursprungligen att närmare 

bestämmelser om skärgårdsdelegationen ska utfärdas genom förordning. I den änd-

ring av paragrafen som gjordes 2015 (1508/2015) föreskrevs det att närmare bestäm-

melser om skärgårdsdelegationen ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Där-

för behöver en helt ny statsrådsförordning utfärdas och den föråldrade presidentför-

ordningen upphävas. 

Det är meningen att innehållet i den nya statsrådsförordningen i stort sett ska förbli 

som det är i den gällande förordningen. De ändringar som föreslås gäller framför allt 

den paragraf som anger delegationens sammansättning och mandatperiod. Samman-

sättningen förenklas genom att delegationens ordförande och vice ordförande i fort-

sättningen inte ska ha personliga ersättare. Däremot ska de övriga medlemmarna 

också i fortsättningen ha ersättare. Bestämmelsen om mandatperioden preciseras så 

att delegationen fortsätter sitt arbete tills en ny delegation har tillsatts. Därmed forts-

ätter skärgårdsdelegationens verksamhet oavbruten och det uppstår inga uppehåll i 

verksamheten i samband med regeringsbyten. Dessutom föreslås preciseringar i för-

ordningens formuleringar. 

Konsekvenser och målsättning 

Förslaget har inte några ekonomiska eller samhälleliga konsekvenser eller konsekven-

ser för miljön eller myndigheternas verksamhet. Det görs inte heller några betydande 

ändringar i delegationens sammansättning. Syftet med förordningen är att förenkla de 

bestämmelser som gäller tillsättandet av delegationen och delegationens verksamhet 

och att uppdatera det språk som används i författningen. På grund av det föråldrade 

bemyndigandet för förordningen är det nödvändigt att utfärda en ny förordning. 

Detaljmotivering 

1 §. I den första paragrafen ingår bestämmelser om skärgårdsdelegationens samman-

sättning, tillsättande och mandatperiod. Delegationen ska ha en ordförande, en vice 

ordförande och nio andra medlemmar. Medlemmarna har personliga ersättare, med 

undantag för ordföranden och vice ordföranden. Statsrådet tillsätter delegationen på 

framställning av jord- och skogsbruksministeriet. Samtliga medlemmar ska vara in-

satta i förhållandena i skärgårdsområdena. Enligt lagen om främjande av skärgårdens 

utveckling är delegationens mandatperiod högst sex år. Delegationen har av tradition 

varit ett politiskt organ och dess mandatperiod är för närvarande fastställd att sam-

manfalla med riksdagsperioden. En ny delegation tillsätts i början av nästa valperiod. 

Delegationen är verksam tills en ny delegationen har tillsatts. 

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en ersättare avgår under mandat-

perioden, utser jord- och skogsbruksministeriet en ny person i hans eller hennes ställe 

för den återstående mandatperioden. 

2 §. Enligt paragrafen sammanträder delegationen på kallelse av ordföranden. Också 

vice ordföranden kan sammankalla delegationen om ordföranden har förhinder. De-

legationen är beslutför då ordföranden för sammanträdet och minst fem andra med-

lemmar är närvarande. Vid omröstning blir direktionens beslut den åsikt som majori-

teten omfattar. Om rösterna faller lika, vinner den åsikt som ordföranden har omfat-

tat. 
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3 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om delegationens uppgifter. En heltäckande 

förteckning över uppgifterna ingår i paragrafens fem punkter och ordalydelsen mots-

varar i stort sett ordalydelsen i den gällande förordningen. Delegationen har till upp-

gift att följa tillämpningen av lagen om främjande av skärgårdens utveckling, aktivt 

följa förhållandena i skärgården och skaffa de uppgifter om dem som delegationen 

behöver samt i detta syfte samarbeta med skärgårdskommunerna och andra skär-

gårdsområden samt de organisationer och statliga myndigheter som är verksamma 

inom dem, bereda skärgårdsprogrammet och delta i beredningen av statsrådets skär-

gårdspolitiska principbeslut eller motsvarande andra beslut i samarbete med kommu-

nerna, landskapen, statliga myndigheter och andra aktörer, behandla framställningar 

som gjorts hos delegationen och göra framställningar och ge utlåtanden till ministeri-

erna och andra myndigheter.  

I 2 punkten föreskrivs det att förhållandena i skärgården följs i samarbete med skär-

gårdskommunerna, de kommuner som omfattar en skärgårdsdel och andra skärgårds-

områden samt de organisationer och statliga myndigheter som är verksamma inom 

dem. Med skärgårdskommuner och kommuner som omfattar en skärgårdsdel avses 

här sådana skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel som definieras i 

lagen om främjande av skärgårdens utveckling. Punkten gäller trots det också andra 

skärgårdsområden och kommunerna i dem. 

I 3 och 4 punkten begränsas inte samarbetet till skärgårdskommuner och kommuner 

med skärgårdsdel. Det finns skärgårdsområden också på andra ställen än i de skär-

gårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel som definieras i lagen om främ-

jande av skärgårdens utveckling, och det är därför inte ändamålsenligt att avgränsa 

samarbetet till att gälla endas dessa. Samarbetet kan alltså enligt paragrafen bedrivas 

med alla kommuner. 

4 §. Bestämmelserna i paragrafen gäller annan personal i delegationen. Delegationen 

kan vid behov tillsätta arbetsgrupper för beredningen av ärenden.  

Vid behov har ett sammanträdesarvode betalats ut till delegationens medlemmar. Så-

väl delegationens som arbetsgruppernas medlemmar kan vid behov få ersättning för 

sina resekostnader. Sammanträdesarvodena har i stor utsträckning följt finansmi-

nisteriets rekommendation om sammanträdesarvoden, VM/193/00.00.01/2017. Rese-

kostnaderna kan ersättas enligt den version av statens resereglemente som gäller vid 

den aktuella tidpunkten (år 2019: Statsministeriets publikationer 1/2019). Delegat-

ionen beslutar själv om utbetalning av arvoden och ersättningar inom ramen för sin 

budget. 

Delegationen kan enligt paragrafen också ha en generalsekreterare, andra sekreterare 

och annan behövlig personal, och den har rätt att höra sakkunniga. Delegationen har 

haft en generalsekreterare som har utsetts av jord- och skogsbruksministeriet och ett 

sekretariat som i huvudsak har utsetts av olika ministerier och organisationer. 

5 §. Förordningen ska enligt förslaget träda i kraft den x juni 2019. Genom förord-

ningen upphävs förordningen av den 10 april 1987 om skärgårdsdelegationen 

(387/1987) jämte ändringar. 



 

 

Statsrådets förordning om skärgårdsdelegationen  

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 14 § i lagen om främjande av skärgårdens 

utveckling (494/1981), sådan det lyder i lag 1508/2015: 

1 § 

Skärgårdsdelegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt nio andra medlemmar, 

av vilka var och en av de sistnämnda har en personlig ersättare. Statsrådet tillsätter delegationen på 

framställning av jord- och skogsbruksministeriet.  

Ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna ska vara insatta i förhållandena i 

skärgårdsområdena. 

Bestämmelser om skärgårdsdelegationens mandatperiod finns i lagen om främjande av skärgårdens 

utveckling. Delegationen verkar tills en ny delegationen har tillsatts. 

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en ersättare avgår under mandatperiodens 

utgång, utser jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem i dennes ställe för den återstående 

mandatperioden. 

2 § 

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om ordföranden har förhinder, kan 

delegationen sammankallas av vice ordföranden. 

Delegationen är beslutför då ordföranden för sammanträdet och minst fem andra medlemmar är 

närvarande. 

Delegationens beslut blir den åsikt som majoriteten omfattar. Om rösterna faller lika, avgör 

ordförandens röst. 

3 § 

Delegationen har till uppgift att 

1) följa tillämpningen av lagen om främjande av skärgårdens utveckling, 

2) aktivt följa förhållandena i skärgården och skaffa behövliga uppgifter om dem samt i detta syfte 

samarbeta med skärgårdskommunerna, kommuner med skärgårdsdel och andra skärgårdsområden 

samt de organisationer och statliga myndigheter som är verksamma inom dem, 

3) bereda skärgårdsprogrammet och delta i beredningen av statsrådets eventuella skärgårdspolitiska 

principbeslut eller motsvarande beslut i samarbete med kommunerna, landskapen, statliga 

myndigheter och övriga instanser, 

4) behandla framställningar som gjorts hos delegationen av kommuner, landskap och 

organisationer, samt 



 

 

5) göra framställningar och ge utlåtanden till ministerierna och andra myndigheter. 

4 § 

Delegationen kan tillsätta arbetsgrupper för beredningen av ärenden och till medlemmar kalla 

personer som inte ingår i delegationen.  

Delegationen kan ha en generalsekreterare, andra sekreterare och annan behövlig personal. 

Delegationen har rätt att höra sakkunniga. 

5 § 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019. 

Genom denna förordning upphävs förordningen om skärgårdsdelegationen (387/1987) jämte 

ändringar. 
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