
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom förvaltningsförklaringar som gäller genomförandet av planen för återhämtning och resiliens Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2022

868/2022

Finansministeriets förordning
om förvaltningsförklaringar som gäller genomförandet av planen för återhämtning 

och resiliens

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om
förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för
återhämtning och resiliens (537/2022):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om innehållet i stödmyndighetens förvalt-
ningsförklaring enligt 6 § 1 mom. 3 punkten i lagen om förvaltningen av, tillsynen över
och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens
(537/2022) och innehållet i ministeriets förvaltningsförklaring enligt 8 § 1 mom. i den la-
gen samt om förfarandet för lämnande av förvaltningsförklaringar.

2 §

Innehållet i förvaltningsförklaringen

I stödmyndighetens eller ministeriets förvaltningsförklaring fastställs det att
1) medlen har använts för avsett ändamål i enlighet med Finlands plan för återhämt-

ning och resiliens som godkänts genom ett genomförandebeslut av Europeiska unionens
råd,

2) de uppgifter som lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga, och att de visar
att delmålen och målen har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att den uppföljnings-
kedja som gäller uppnåendet av dessa delmål och mål är ändamålsenlig,

3) de kontrollsystem som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats
i enlighet med alla tillämpliga regler, särskilt regler för undvikande av intressekonflikter
och förebyggande av bedrägerier och korruption i enlighet med principen om sund ekono-
misk förvaltning,

4) de åtgärder som vidtagits för att uppnå delmålen och målen enligt Finlands plan för
återhämtning och resiliens inte har finansierats via andra unionsprogram eller unionsin-
strument, eller de inte täcker samma kostnader, 

5) stödmyndigheten eller ministeriet inte har kännedom om andra sådana uppgifter om
ärendet som kan ha effekter som är skadliga för Europeiska unionens intressen.

I förvaltningsförklaringen ska det vid behov inkluderas en sammanfattning av de till-
synsåtgärder som vidtagits, de brister som upptäckts i samband med tillsynen samt de åt-
gärder som vidtagits och planerats för att avhjälpa bristerna.
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3 §

Förfarandet för lämna in förvaltningsförklaringen

Stödmyndighetens undertecknade förvaltningsförklaring ska lämnas in till det ministe-
rium till vars ansvarsområde ärendet hör.

Ministeriets undertecknade förvaltningsförklaring ska lämnas in till finansministeriet.
Förvaltningsförklaringen ska lämnas in skriftligen, med hjälp av ett elektroniskt förfa-

rande eller på en blankett som fastställts av finansministeriet. 
Förvaltningsförklaringen ska lämnas in inom den tidsfrist som finansministeriet utsatt.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2022.

Helsingfors den 28 oktober 2022

Finansminister Annika Saarikko

Finansakkunnig Kasper Paasikallio
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