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FINLANDS KOMMISSION FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Tillsättande
Statsrådet tillsätter Finlands kommission för hållbar utveckling.
Mandatperiod
28.2.2008 – 31.12.2012
Mål
Kommissionens mål är att främja att de strategiska målen för en hållbar utveckling integreras i
den nationella politiken och förvaltningspraxisen, att stöda och främja olika samhällsaktörers
arbete för hållbar utveckling, dialog och nätverkande och att arbeta handlingsinriktat inom det
internationella samarbetet för hållbar utveckling. Kommissionens mål är också att väcka diskussion i frågor som har en viktig betydelse med tanke på hållbar utveckling på det nationella
och globala planet, och i vilka det krävs en nationell ståndpunkt.
Uppgifter
Kommissionens centrala uppgifter är att främja genomförandet av den nationella strategin för
hållbar utveckling (2006). Kommissionen utvärderar och följer upp genomförandet och informerar om resultaten. Kommissionen ser till att olika aktörer i samarbete och var för sig för
fram de förslag som ingår i strategin. En särskild uppgift är att förstärka dialogen med riksdagens utskott om riktningen för politiken i fråga om hållbar utveckling i Finland.
En viktig uppgift är vidare att engagera så många samhällsaktörer som möjligt i främjandet av
de politiska målen för en hållbar utveckling i deras egen verksamhet. För regeringen utgör
kommissionen ett bredbasigt och sakkunnigt partnernätverk på hög nivå i frågor som gäller
hållbar utveckling. Kommissionen stöder en tätare sammanlänkning av den nationella politiken
för hållbar utveckling med processerna för hållbar utveckling inom Förenta nationerna, Europeiska unionen och på det regionala planet samt följer upp dem och deltar i samarbetet med de
europeiska nätverken för hållbar utveckling. Kommissionen stärker sin roll som samordningsorgan för hållbar utveckling när det gäller statsrådets övriga tematiska arbetsgrupper och strategiprocesser samt samarbetar med nationella berednings- och uppföljningsgrupper och –råd
som följer upp internationella processer.
Organisering
Utgångspunkten är att ordföranden, vice ordföranden och vissa andra medlemmar av kommissionen ska vara medlemmar av den sittande regeringen. På våren 2007 utsåg statsrådet kommissionens nya ministermedlemmar och riksdagsledamöter vilka fortsätter i den på nytt tillsat-

ta kommissionen. Regeringen och riksdagen hade möjlighet att se över medlemmarna i samband med den förnyade sammansättningen.
Kommissionen kommer fortfarande att ha en bred sammansättning (bilaga). Förslag till medlemmar begärdes av regeringen och riksdagen, ministerierna, kommunerna och landskapen,
näringslivet, fackförbund, utbildningssektorn, medborgarorganisationer, forskarsamhällen och
kyrkorna. Ordinarie medlemmar och suppleanter väljs antingen från samma organisation eller
en organisation som verkar inom samma sektor. Medlemmarna representerar mångsidigt samhällets olika aktörer och intressenter. Medlemmarna ska också uppfylla kraven som ställs i 4 a
§ i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (232/2005).
Kommissionens generalsekreterare är miljörådet Sauli Rouhinen och biträdande generalsekreterare överinspektör Annika Lindblom från miljöministeriet. Kommissionens sekreteraruppgifter utförs som tjänstearbete. För beredningen av kommissionens arbete ansvarar fortfarande
miljöministeriets sekreteriat och ministeriernas gemensamma nätverkssekretariat som tillsätts
av miljöministeriet. Kommissionen kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper till vilka man även
kan bjuda in medlemmar som inte hör till kommissionen. Dessutom kan kommissionen ordna
allmänna seminarier och gemensamma möten med olika aktörer och kalla in sådana personer
som sakkunniga som är viktiga med tanke på kommissionens verksamhet.
Bakgrund
Finlands kommission för hållbar utveckling tillsattes för första gången år 1993. Den tillsattes
för fjärde gången 31.3.2003 och dess mandatperiod gick ut 31.12.2007. På grund av riksdagsvalet 18.3.2007 och därpå följande regeringsbyte utsåg statsrådet nya minister- och riksdagsledamöter som medlemmar till kommissionen 31.5.2007.
Finlands kommission för hållbar utveckling beslöt vid sitt möte 8.2.2007 inrätta en region- och
lokalavdelning, APAJA, för att främja hållbar utveckling och samarbetet på regional och lokal
nivå. Sektionens mandatperiod inleddes 7.6.2007, och pågår fram till 31.12.2012, såvida en ny
kommission för hållbar utveckling tillsätts för perioden 2008 – 2012.
Kostnader och finansiering
Kommissionens utgifter betalas från miljöministeriets miljövårdsavdelnings verksamhetsanslag från moment 35.01.21.02.3.
Kommissionen har, avvikande från huvudregeln, redan tidigare beslutat att det inte betalas
några mötesarvoden för kommissionens möten. Kommissionens medlemmar ombes kartlägga
sina möjligheter till ekonomisk eller annan resursering av spetsprojekt som inleds i samband
med kommissionens arbete.
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