
Statsrådets förordning
om planeringskommissionen för försvarsinformation

Utfärdad i Helsingfors den 4 oktober 2012
—————

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Planeringskommissionen för försvarsinfor-
mation

Inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde verkar planeringskommissionen för för-
svarsinformation, som i form av ett parla-
mentariskt nätverk upprätthåller och främjar 
en dialog om säkerhetspolitiken, försvaret 
och beredskapen inför krissituationer och 
undantagsförhållanden.

2 §

Uppgifter

Planeringskommissionen har till uppgift att
1) ordna seminarier och diskussionsmöten 

om de teman som avses i 1 §,
2) beställa och publicera undersökningar 

om folkopinionen i fråga om säkerhetspoliti-
ken och försvaret och om medborgarnas 
mentala kristålighet,

3) för sin del stöda myndigheternas bered-
skapsplanering för att den mentala kristålig-
heten ska kunna utvecklas och kontakterna 

till medborgarorganisationerna i undantags-
förhållanden och opinionsundersökningarna 
ska kunna skötas,

4) göra framställningar och ge utlåtanden 
om ärenden som hör till dess verksamhets-
område,

5) idka internationellt samarbete,
6) utföra övriga uppgifter som försvarsmi-

nisteriet förelägger den.

3 §

Tillsättande och sammansättning

Statsrådets allmänna sammanträde tillsätter 
planeringskommissionen för riksdagens 
mandatperiod. 

Planeringskommissionen har en ordförande 
samt minst 12 och högst 20 andra medlem-
mar. Var och en av medlemmarna har en per-
sonlig ersättare. I sammansättningen beaktas 
riksdagens parlamentariska styrkeförhållan-
den.

I planeringskommissionen finns dessutom 
en medlem från statsrådets kansli, utrikesmi-
nisteriet, inrikesministeriet, försvarsministe-
riet, undervisnings- och kulturministeriet, 
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huvudstaben, Försvarshögskolan, freds- och 
konfliktforskningsinstitutet vid Tammerfors 
universitet, Rundradion Ab, STT-Lehtikuva 
Oy, Suomen Journalistiliitto - Finlands 
Journalistförbund ry samt Mediernas Cen-
tralförbund rf.

Planeringskommissionen väljer två vice 
ordförande bland de medlemmar som nämns 
i 2 mom.

Om planeringskommissionens ordförande, 
en medlem eller ersättare avgår eller är be-
stående förhindrad att delta i planerings-
kommissionens verksamhet, förordnar för-
svarsministeriet en företrädare för parten i 
fråga till ny medlem eller ersättare för den 
resterande mandatperioden.

4 §

Mandatperiod

Planeringskommissionens mandatperiod 
inleds på en av statsrådet bestämd dag efter
att resultatet av riksdagsvalet har offentlig-
gjorts och den fortgår till dess mandatperio-
den inleds för den planeringskommission 
som tillsätts efter följande val.

5 §

Sektioner

Planeringskommissionen kan inom sig till-
sätta en arbetssektion samt sakkunnigsektio-
ner och förordna ordförande och nödvändigt 
antal medlemmar för dem.

Varje sektion väljer en vice ordförande 
inom sig.

6 §

Handläggning av ärenden

Planeringskommissionen och sektionerna 
sammanträder på kallelse av ordföranden el-
ler om han eller hon är förhindrad på kallelse 
av vice ordföranden. Planeringskommissio-
nen och sektionerna är beslutföra då utöver 
ordföranden eller vice ordföranden minst 
hälften av medlemmarna är närvarande.

Beslut i ärendena fattas med enkel majori-
tet. Om rösterna faller lika, avgör ordföran-
dens röst.

Planeringskommissionens handlingar un-
dertecknas av ordföranden och kontrasigne-
ras av generalsekreteraren eller sekreteraren.

7 §

Sekretariatet

Planeringskommissionen har en general-
sekreterare och en allmän sekreterare. De ut-
nämns till sina tjänster av försvarsministeriet. 
Innan utnämningen görs ska planeringskom-
missionens utlåtande införskaffas i ärendet.   

Planeringskommissionen kan med tillstånd 
av försvarsministeriet anlita sekreterare i bi-
syssla för högst den tid som planeringskom-
missionens mandatperiod pågår.

Sekretariatet bereder ärenden för hand-
läggning i planeringskommissionen och 
verkställer planeringskommissionens beslut.

Allmänna sekreteraren är ersättare för ge-
neralsekreteraren.

8 §

Arvoden och ersättningar

Planeringskommissionens och sektionernas 
ordförande, vice ordförande, medlemmar, er-
sättare, sakkunniga och sekreterare kan beta-
las ett mötesarvode, som inte får överskrida 
vad som anges i finansministeriets gällande 
rekommendation om mötesarvoden. Storle-
ken på mötesarvodena fastställs av försvars-
ministeriet. 

De kostnader som föranleds av resor ersätts 
i enlighet med tjänste- och arbetskollektivav-
talet om ersättning av resekostnader.

9 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 no-
vember 2012.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen om planeringskommissionen för för-
svarets information 1073/1975.



3

Den planeringskommission som tillsatts
före ikraftträdande av denna förordning fort-
sätter med sin verksamhet till utgången av 
sin mandatperiod.

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

Helsingfors den 4 oktober  2012  

Försvarsminister Carl Haglund

Regeringsråd Timo Turkki
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