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4/2019
Statsrådets förordning
om forskningssektionen för företagsstöd
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:
1§
Forskningssektionen för företagsstöd
I anslutning till arbets- och näringsministeriets företagsstödsdelegation finns en oberoende forskningssektion för företagsstöd.
2§
Forskningssektionens uppgifter
Forskningssektionen producerar information om hur företagsstödssystemet utvecklas
samt främjar kvaliteten på utvärderingen av verkningsfullheten och utnyttjandet av forskning i den politiska verksamheten och den samhälleliga diskussionen. Forskningssektionen har till uppgift att utvärdera företagsstödssystemet. I synnerhet ska forskningssektionen
1) årligen utarbeta en bedömning av hur företagsstödssystemet utvecklats,
2) utveckla forskningsmetodologin för verkningsfullhet,
3) göra oberoende bedömningar av företagsstöd.
Forskningssektionen får, för att sköta sin uppgift, göra framställningar om anskaffning
av undersökningar och utredningar med anslag som finns att tillgå för detta ändamål eller
med annan finansiering.
Forskningssektionen offentliggör varje år en utvärdering av hur företagsstödssystemet
utvecklats.
3§
Sammansättning
Forskningssektionen består av en ordförande och fyra andra medlemmar. Ordföranden
och medlemmarna ska representera sakkunskap inom den ekonomiska vetenskapen.
4§
Förordnande av ordförande och medlemmar samt mandatperiod
Statsrådet förordnar på framställning av arbets- och näringsministeriet forskningssektionens ordförande och medlemmar för en mandatperiod på fyra år. Arbets- och näringsministeriet begär av universiteten ett gemensamt förslag till fyra medlemmar i forskningssektionen. Forskningssektionen utser inom sig en vice ordförande.
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Om forskningssektionens ordförande eller en medlem avgår under mandatperioden eller är permanent förhindrad att delta i forskningssektionens verksamhet, ska arbets- och
näringsministeriet i hans eller hennes ställe förordna en ny ordförande eller på förslag av
universiteten förordna en ny medlem för den återstående mandatperioden.
5§
Forskningssektionens verksamhet
Forskningssektionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är
förhindrad, av vice ordföranden.
Forskningssektionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två
andra medlemmar är närvarande.
Ärenden avgörs med enkel majoritet. När rösterna faller lika avgör ordförandens röst.
6§
Sekreterare
Forskningssektionen har för beredning och verkställande av ärenden en sekreterare,
som står i anställningsförhållande till arbets- och näringsministeriet. Sekreteraren utses av
arbets- och näringsministeriet.
7§
Arbetsordning
I forskningssektionens arbetsordning bestäms det närmare om forskningssektionens
uppgifter och samt om behandlingen av ärenden.
8§
Arvoden och ersättningar
Till forskningssektionens ordförande och medlemmar samt till sakkunniga som hörs av
forskningssektionen kan det betalas månadsarvode eller annat arvode. Arbets- och näringsministeriet fastställer storleken på arvodena.
Kostnader för resor ersätts i enlighet med statens tjänste- och arbetskollektivavtal om
ersättning för resekostnader.
9§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2019.
Helsingfors den 10 januari 2019
Arbetsminister Jari Lindström
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