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STADGAR FÖR CENTERNS RIKSDAGSGRUPP (14.3.2013)

1 § Riksdagsgruppens namn
Riksdagsgruppens namn är Keskustan eduskuntaryhmä, på svenska Centerns riksdagsgrupp.

2 § Verksamhetens syfte
Centerns riksdagsgrupp arbetar utifrån en värdegrund som bygger på medmänsklighet och frihet
under ansvar för att utveckla Finland mot ett jämlikt, ekologiskt och civiliserat samhälle.

Centerns riksdagsgrupp deltar i internationell samverkan för fred, säkerhet och en hållbar
utveckling.
För att nå sitt syfte kan riksdagsgruppen bedriva ekonomiskt småskalig närings- och
förvärvsverksamhet såsom förlags-, publikations- och utbildningsverksamhet.
3 § Medlemskap i en riksdagsgrupp
Centerns riksdagsgrupp består av de riksdagsledamöter som valts in från Centern i Finland
r.p.:s kandidatlistor samt de riksdagsledamöter som riksdagsgruppen godkänner som
medlemmar.
Närmare bestämmelser om medlemmarnas skyldigheter ingår i 14 § i stadgarna.
En riksdagsledamot kan under pågående valperiod avgå från riksdagsgruppen genom att lämna
ett skriftlig meddelande till riksdagsgruppen. En riksdagsledamot som har avgått från
riksdagsgruppen är skyldig att avstå från de utskottsplatser och andra förtroendeuppdrag som
medlemskapet har medfört.
4 § Riksdagsgruppens konstituering
Gruppen konstituerar sig enligt dessa stadgar i början av riksmötet och vid behov
efter beslutet om att medverka i regeringen.
Det konstituerande mötet sammankallas av gruppens till åldern äldsta medlem, som för ordet
tills gruppens ordförande och vice ordförande har valts.
Efter det konstituerande mötet ska riksdagsgruppen utan dröjsmål lämna en grundanmälan
om riksdagsgruppen till riksdagens centralkansli. Om de registrerade uppgifterna ändras
ska centralkansliet tillställas en ändringsanmälan.

5 § Val av arbetsutskott samt inpiskare och revisorer

2
Vid det konstituerande mötet som avses ovan i 4 § väljs för riksmötet:
1) ordförande samt förste och andre vice ordförande
2) en ekonomiförvaltare samt
3) tlll gruppens arbetsutskott utöver ordföranden, vice ordförandena och ekonomiförvaltaren
dessutom fem (5) andra medlemmar.
Det kön som utgör minoritet i gruppen ska i arbetsutskottet vara representerat åtminstone i
samma förhållande som könsfördelningen i gruppen.
Vid det konstituerande mötet väljs dessutom två revisorer och två revisorssuppleanter för
riksdagsgruppens räkenskapsperiod (1.1–31.12) samt en inpiskare och en vice inpiskare.
Inpiskaren och vice inpiskaren ansvarar för att följa arbetet i plenum och för att organisera
det politiska arbetet. De har närvaro- och yttranderätt på arbetsutskottets möten. Samma
rätt har också den medlem av Centerns riksdagsgrupp som hör till riksdagens presidium.
Beslut på arbetsutskottets möten fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör
ordförandens röst.
Val ska alltid förrättas med slutna sedlar om inte enhällighet nås om vilka som ska
väljas. Om rösterna faller lika avgörs valet genom lottning.

6 § Arbetsutskottets beslutförhet och uppgifter
Arbetsutskottet är beslutfört när ordföranden eller, när denne har förhinder, vice
ordföranden och minst fyra (4) av de medlemmar som nämns i 5 § 1–3 punkten i
stadgarna är närvarande.
Arbetsutskottet bereder ärenden som ska behandlas i riksdagsgruppen och
verkställer riksdagsgruppens beslut.
Arbetsutskottet ska
1) bereda utlåtanden och framställa förslag i fråga om de viktiga frågor som aktualiseras vid
gruppmötena och som gruppmötet, dess ordförande eller en medlem föreslår för behandling
2) fatta beslut i ärenden som är så brådskande att det inte finns tid att sammankalla
riksdagsgruppen
3) mellan sessionerna vid behov fatta beslut eller sammankalla gruppen
4) sköta gruppens löpande ärenden.
Arbetsutskottet har rätt att ta ställning till aktuella politiska frågor.
I de fall som nämns i andra och tredje punkten i 6 § 3 mom. ovan ska arbetsutskottets beslut
tillkännages senast vid nästa gruppmöte.
Den personal vid gruppkansliet som nämns i 20 § i stadgarna har närvarorätt vid
arbetsutskottets möten.
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7 § Presidiet
Gruppens ledning består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice
ordföranden.

Vid förhandlingar om att bära regeringsansvar är presidiet gruppens regeringsförhandlare
tillsammans med de regeringsförhandlare som har utnämnts av Centern i Finland r.p.

8 § Ordförandens och vice ordförandenas uppgifter
Riksdagsgruppens ordförande ska
1) sammankalla till riksdagsgruppens och arbetsutskottets möten och föra ordet vid dessa
2) tillsammans med det övriga presidiet föra förhandlingar för riksdagsgruppens räkning om
gruppmötet inte bestämmer annat i enskilda fall
3) i övrigt sköta de ärenden som gäller gruppen, såvida de inte enligt dessa stadgar eller med
stöd av gruppens beslut ska skötas av någon annan och
4) styra och övervaka gruppkansliets verksamhet samt
5) ansvara för att grundanmälan och ändringsanmälan enligt 4 § 3 mom. i stadgarna lämnas till
riksdagens centralkansli.
Riksdagsgruppens ordförande har det primära ansvaret för information om aktuella politiska
frågor som gäller hela riksdagsgruppen och som är relevanta för verksamheten.
Vice ordförandena biträder ordföranden i skötseln av uppgifter som avses ovan i 8 § 1
mom.
Har ordföranden förhinder hör dennes uppgifter till förste vice ordföranden. Har också denne
förhinder hör uppgifterna till andre vice ordföranden.
Ordförandena kan dela uppgifterna sinsemellan.
Riksdagsgruppens förste vice ordförande sammankallar till möte och för ordet vid
de utskottsansvarigas möten under sessionerna.

9 § Ekonomiförvaltarens och revisorns uppgifter
Ekonomiförvaltaren ska
1) sköta riksdagsgruppens finanser och ha hand om betalningar
2) utarbeta en budget för följande budgetår tillsammans med generalsekreteraren.
Revisorerna ska granska räkenskaperna som uppgjorts av ekonomiförvaltaren och ge ett
yttrande årligen före utgången av mars. Utifrån yttrandet beslutar gruppmötet om beviljande av
ansvarsfrihet.
I räkenskapsstadgan finns närmare bestämmelser om användningen av riksdagsgruppens medel.
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10 § Kallelse till gruppmöte
Riksdagsgruppens möten sammankallas under riksdagens sessioner på riksdagens
anslagstavla samt vid behov på annat lämpligt sätt.

11 § Ärenden på gruppmötet
Gruppmötet behandlar de ärenden med anknytning till riksdagsarbetet och
riksdagsgruppens verksamhet som kräver riksdagsgruppens gemensamma
ställningstagande.
Gruppmötet utser på framställning av arbetsutskottet riksdagsgruppens kandidater till
riksdagsorganen och övriga organ som riksdagen väljer representanter till.
Om minst en tredjedel av riksdagsgruppens medlemmar lämnar en skriftlig begäran till
ordföranden om att ett gruppmöte ska sammankallas för behandling av ett separat anmält
ärende, ska ordföranden sammankalla till mötet utan dröjsmål.
I början av gruppmötet förrättas namnupprop. En gruppmedlem som anländer efter
namnuppropet eller avlägsnar sig under pågående möte ska anmäla sig till mötets
protokollsekreterare.

12 § Närvaro- och yttranderätt vid riksdagsgruppens möten
Centerns presidium och partisekreterare, ledamöter av Europaparlamentet som
representerar Centern och medlemmar av statsrådet som representerar Centern har
yttrande- och närvarorätt på gruppens möten.
Gruppmötet kan dessutom på framställning av arbetsutskottet bevilja andra personer eller
parter yttrande- och/eller närvarorätt.
Den personal vid gruppkansliet som avses i 20 § i stadgarna har närvarorätt vid
gruppmöten.
Gruppmötet kan på framställning av riksdagsgruppens arbetsutskott besluta att endast
medlemmar av riksdagsgruppen enligt 3 § samt generalsekreteraren och vid behov mötets
protokollsekreterare får delta i gruppmötet.

13 § Beslutsfattandet på gruppmötet
Riksdagsgruppen är beslutför om minst hälften av gruppens medlemmar är närvarande på
gruppmötet.
Beslut på gruppens möten fattas med enkel majoritet om inte annat inte bestäms nedan. Om
rösterna faller lika avgör ordförandens röst.
Val ska alltid förrättas med slutna sedlar om inte enhällighet nås om vilka som ska väljas.
Om rösterna faller lika avgörs valet genom lottning.
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Beslut om att delta i regeringsansvaret fattas av gruppens och partifullmäktiges gemensamma
möte där var och en har en röst.
Kandidater till medlemmar av statsrådet utnämns vid gruppens och partistyrelsens
gemensamma möte där var och en har en röst. Vid det gemensamma mötet förs ordet av
partiets ordförande.

14 § Medlemmarnas skyldigheter
Riksdagsgruppen ska så långt möjligt uppträda enad i riksdagsarbetet.
En medlem av riksdagsgruppen är skyldig att iaktta gruppens beslut om rätt till avvikelse inte
har beviljats på grund av ärendets natur.
En gruppmedlem som av vägande skäl inte kan omfatta gruppens beslut har rätt att avvika
från det om medlemmen på gruppmötet har lämnat en avvikande mening i ärendet att
antecknas i protokollet.
En gruppmedlem är skyldig att närvara vid riksdagens plenum och vid mötena för de utskott
där vederbörande är medlem eller inkallad ersättare. Skyldigheten att närvara gäller också
samtliga gruppmöten som har sammakallats enligt reglerna.
En gruppmedlem är skyldig att se till att frånvaroanmälningar som gäller riksdagsarbetet
lämnas enligt givna anvisningar (27.3.2007) och att inpiskaren och generalsekreteraren
underrättas om frånvaroanmälningarna.
Gruppens interna ärenden ska betraktas som konfidentiella.
En gruppmedlem ska uppträda lugnt och värdigt och utan att kränka andra.

15 § Påföljder av underlåtelse att iaktta skyldigheter
Till följd av olämpligt uppträdande, försummelse eller verksamhet i strid med dessa stadgar eller
gruppens beslut kan gruppmötet tilldela en medlem anmärkningar och varningar och i
synnerligen graverande fall utesluta personen i fråga från riksdagsgruppen på viss tid eller för
gott.
Beslut om uteslutning fattas av gruppmötet på framställning av arbetsutskottet.

16 § Utskottsarbetet
Bland medlemmarna i varje utskottsgrupp utnämner gruppmötet en medlem till ansvarig i
utskottsgruppen. Den som utnämns till ansvarig är skyldig att delta i mötena för
utskottsansvariga under riksdagens sessionsperioder.
Den utskottsansvariga ser till att de övriga medlemmarna i utskottsgruppen fullgör sina
skyldigheter i utskottsarbetet och i plenum. Den utskottsansvariga ser till att riksdagsgruppens
ledning i förväg underrättas om ärenden som i utskottet anses politiskt betydande eller
kontroversiella. Vid behov ska den utskottsansvariga ta upp ärendet på riksdagsgruppens
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möte.

17 § Gruppmötets och arbetsutskottets protokoll
På gruppmötena förs diskussionsprotokoll och på arbetsutskottets möten beslutsprotokoll
om annat inte bestäms separat.

Protokollen är inte offentliga handlingar. Presidiet kan av särskilda skäl ge forskare eller andra
rätt att ta del av riksdagsgruppens protokoll.
Gruppens protokoll förvaras i gruppkansliet under riksmötet, varefter de flyttas till Centern i
Finland r.p:s arkiv.

18 § Riksdagsgruppens bokföring, bokslut och revision
Riksdagsgruppens bokföring, bokslut och revision ska ordnas enligt 12 § i lagen om
riksdagsgrupper samt med iakttagande av god bokföringssed.
Närmare bestämmelser om riksdagsgruppens ekonomi ingår i
riksdagsgruppens ekonomistadga.
19 § Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse
För varje riksmöte lämnar riksdagsgruppen en berättelse om sin verksamhet till årsmötet för
Centern i Finland r.p.:s partidelegations årsmöte. Verksamhetsberättelsen utarbetas av
generalsekreteraren och fastställs av riksdagsgruppens arbetsutskott.

20 § Namnteckningsrätt
Rätt att teckna riksdagsgruppens namn har riksdagsgruppens ordförande eller vice
ordförande och generalsekreterare tillsammas samt i löpande ärenden
generalsekreteraren.

21 § Gruppkansliets sammansättning och uppgifter
Gruppmötet väljer på framställning av arbetsutskottet en generalsekreterare som är chef för
gruppkansliet. Också andra funktionärer som behövs väljs av gruppmötet på föredragning
av arbetsutskottet.
Gruppkansliets uppgift är att assistera de utskottsgrupper som är centrala för hela
riksdagsgruppens verksamhet, samt att ge annan politisk assistans enligt vad
riksdagsgruppens ordförande bestämmer. Riksdagsgruppens uppgiftsfördelning och
personalens verksamhetsbeskrivning fastställs av arbetsutskottet.
Gruppkansliet ansvarar under ledning av generalsekreteraren för praktiska
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mötesarrangemang och sekreteraruppgifter på de konstituerande möten som avses i
stadgarna och på arbetsutskottets och riksdagsgruppens möten.
22 § Medlemsavgift och bötessanktion

Gruppmötet kan besluta om en separat medlemsavgift som betalas till
riksdagsgruppens kassa och om medlemsavgiftens storlek.
Gruppmötet kan besluta om böter för en ledamot är olovligen frånvarande, och om böternas
storlek. Böterna betalas på riksdagsgruppens konto.
23 § Riksdagsgruppens medel och upphörande med verksamheten

Vid valperiodens slut övergår riksdagsgruppens medel och övrig egendom till
den riksdagsgrupp som sammanträder efter det nya riksdagsvalet.
Upphörande med riksdagsgruppens verksamhet sker med iakttagande av bestämmelserna i
lagen om riksdagsgrupper (4 § 8 punkten och 7 § 3 mom.) samt i tillämpliga delar
bestämmelserna om upplösning i 7 kap. i föreningslagen (26.5.1989/503).
När riksdagsgruppens verksamhet har upphört och skulderna är betalda övergår de
återstående tillgångarna med äganderätt till Centern i Finland r.p.

24 § Att godkänna och ändra stadgarna
Beslut om att godkänna och ändra dessa stadgar fattas av riksdagsgruppens gruppmöte.
Förslag om att ändra stadgarna ska framställas skriftligt för gruppmötet. Frågor som gäller
ändring av stadgarna ska beredas av riksdagsgruppens arbetsutskott och godkännas utifrån
arbetsutskottets framställning.
Stadgarna kan ändras eller kompletteras om 2/3 av de medlemmar i
riksdagsgruppen som medverkar till besluten stöder förslagen.
25 § Ikraftträdande

Stadgarna antogs vid riksdagsgruppens gruppmöte den 14 mars och träder i kraft den 15
mars 2013.

