Godkänt av gruppmötet 3.4.2003:

STADGAR FÖR SAMLINGSPARTIETS RIKSDAGSGRUPP
1 § Namn och medlemmar
De riksdagsledamöter som hör till Samlingspartiet rp bildar Samlingspartiets riksdagsgrupp. Riksdagsgruppen
benämns på finska Kokoomuksen eduskuntaryhmä och på svenska Samlingspartiets riksdagsgrupp.
Genom beslut av gruppmötet kan även en person som inte är medlem i Samlingspartiet rp godkännas
som medlem i riksdagsgruppen.
Nedan i dessa stadgar kallas Samlingspartiets riksdagsgrupp endast "riksdagsgruppen" och
Samlingspartiet rp "partiet".

2 § Syftet med verksamheten
Syftet med riksdagsgruppens verksamhet är att uppnå de mål som fastställs utifrån partiets principer.
Riksdagsgruppen följer Finlands grundlag. Enligt 29 § i grundlagen är varje riksdagsledamot skyldig att
i sitt uppdrag handla som rätt och sanning bjuder. Ledamoten skall därvid iaktta grundlagen och är inte
bunden av andra bestämmelser.

3 § Konstituerande av gruppen
Riksdagsgruppen konstituerar sig vid ett konstituerande möte vid inledningen av riksmötet. Det
konstituerande mötet sammankallas av riksdagsgruppens äldsta medlem, som också är
mötesordförande fram till dess att en ordförande för riksdagsgruppen har valts.
Efter ett riksdagsval konstituerar sig riksdagsgruppen när valresultatet har fastställts. De ärenden som ska
behandlas av det konstituerande mötet vid inledningen av riksmötet bereds av det presidium som satt
under föregående riksmöte. Det konstituerande mötet efter val till riksdagen bereds av de medlemmar i
riksdagsgruppen som ingick i gruppens presidium under föregående riksmöte och som omvalts till
riksdagen.
Det konstituerande mötet väljer
a) ordförande,
c) riksdagsgruppens kandidater till riksdagens presidium, utskott och andra organ som tillsätts av riksdagen
enligt vad som förutsätts för riksdagens konstituerande.

4 § Beslutsordning
Riksdagsgruppens högsta beslutande organ är gruppmötet.
Utöver vad som sägs i stadgarna kan gruppmötet genom särskilt beslut för ett bestämt ärende och för
viss tid delegera beslutsmakt till andra organ inom riksdagsgruppen.
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ORGAN
5 § Ordinarie organ
Riksdagsgruppens presidium utgörs av ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden
och tredje vice ordföranden.
Riksdagsgruppens arbetsutskott utgörs av ordföranden och vice ordförandena samt de gruppmedlemmar
som är ordförande eller vice ordförande i ett riksdagsutskott. Om varken ordföranden eller vice
ordföranden i ett utskott är samlingspartist utser gruppmötet en ledamot i utskottet till arbetsutskottet.
Denna person kallas i dessa stadgar utskottsansvarig. Även gruppmedlemmar som är ordförande i någon
av finansutskottets delegationer ingår i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet utser inom sig två medlemmar till riksdagsgruppens inpiskare.
En medlem av statsrådet kan inte vara ordförande, vice ordförande eller medlem i arbetsutskottet.

6 § Andra organ
Gruppmedlemmar som är ledamöter eller ersättare i samma riksdagsutskott bildar en
utskottsarbetsgrupp.
Gruppmötet kan för en tid som högst motsvarar valperioden även tillsätta andra organ för bestämda syften.

GRUPPMÖTET

7 § Riksdagsgruppens gruppmöten
Under sessionerna håller riksdagsgruppen ordinarie möte varje torsdag kl. 15.00, såvida presidiet inte av
särskilda skäl beslutar att det inte ska hållas möte. Vid behov kan extra gruppmöten hållas. Extra gruppmöte
sammankallas av ordföranden.
Gruppmedlemmarna informeras om extra gruppmöte genom gruppbrev eller, i brådskande fall, på annat
lämpligt sätt.
Ordföranden ska utan dröjsmål sammankalla till gruppmöte om minst en tredjedel
gruppmedlemmarna lämnar en skriftlig begäran om det för behandling av ett särskilt angivet ärende.
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8 § Beslutförhet
Ett gruppmöte är beslutfört om mer än hälften av gruppmedlemmarna, av vilka en ska ingå i presidiet, är
närvarande. Generalsekreteraren antecknar de närvarande i gruppmötet.

9 § Ärenden på gruppmötet
Gruppmötet beslutar om alla ärenden som gäller riksdagsgruppen och som enligt dessa stadgar inte ska avgöras
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av riksdagsgruppens andra organ samt om ärenden som inte är av ringa betydelse.
Utöver det som sagts ovan ska gruppmötet
a) utse riksdagsgruppens representanter i parlamentariska kommittéer och delegationer samt i andra
motsvarande organ,
b) utse generalsekreterare för riksdagsgruppen och övrig personal i gruppkansliet, c) fastställa gruppens
ekonomistadga och instruktionen för gruppkansliet och
d) utse sekreterare för utskottsgrupperna.
De ärenden som ska behandlas av gruppmötet bereds av presidet. Efter prövning av ordföranden kan
gruppmötet utan föregående beredning ta upp ett ärende som föreläggs av en enskild gruppmedlem.
En gruppmedlem har rätt att till behandling på gruppmötet ta upp alla ärenden som rör riksdagsarbetet,
riksdagsgruppens verksamhet eller medlemmens rättigheter och ställning som riksdagsledamot och
medlem i riksdagsgruppen. Medlemmen ska lämna en begäran om behandling av ett sådant ärende till
gruppkansliet. Ärendet ska tas upp på gruppmötets föredragningslista så snart som möjligt.

10 § Protokoll
Vid gruppmötet förs ett refererande beslutsprotokoll som undertecknas av den sekreterare som satt upp det.
En gruppmedlem har rätt att få sin åsikt antecknad i protokollet. En begäran om detta ska föreläggas
gruppmötet i samband med behandlingen av den punkt som protokollsanteckningen gäller.

11 § Yttrande- och närvarorätt
Följande personer har yttrande- och närvarorätt vid gruppmöten:
a) partiets ordförande och vice ordförande,
b) partifullmäktiges ordförande,
c) statsrådsmedlemmar som representerar partiet,
d) ledamöter i Europaparlamentet som representerar partiet och
Gruppmötet kan även separat bevilja yttrande- och närvarorätt för en bestämd tid, dock högst för en tid som
omfattar riksmötet.

12 § Beslutsprocess
Gruppmötena fattar beslut med enkel majoritet såvida inte annat bestäms nedan.
Personval förrättas med slutna sedlar.
Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, förutom vid personval, där lotten avgör.
Endast förslag som fått understöd kan bli föremål för omröstning, såvida det inte är gäller val eller ett förslag av
ordföranden, presidiet eller arbetsutskottet.
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Generalsekreteraren svarar för att gruppmötets beslut verkställs.

ARBETSUTSKOTTET

13 § Arbetsutskottets möten
Under riksdagens sessionsperioder håller arbetsutskottet ordinarie möte varje torsdag kl. 14.00. Vid behov håller
arbetsutskottet extra möten. Ordförande sammankallar till extra möte.
Arbetsutskottets medlemmar informeras om extra möte genom gruppbrev eller, i brådskande fall, på annat
lämpligt sätt.
14 § Arbetsutskottets beslutförhet
Arbetsutskottet är beslutfört om mer än hälften av arbetsutskottets medlemmar, av vilka en ska ingå i presidiet,
är närvarande. Generalsekreteraren antecknar de närvarande.
15 § Arbetsutskottets uppgifter
Arbetsutskottet behandlar frågor som är aktuella i riksdagsutskotten och beslutar om riksdagsgruppens linje i
sakfrågor. Arbetsutskottet ska hänskjuta frågor av särskild vikt till gruppmötet för avgörande.
16 § Arbetsutskottets protokoll
Vid arbetsutskottets möten förs beslutsprotokoll som undertecknas av den sekreterare som satt upp det.
17 § Yttranderätt och närvarorätt i arbetsutskottet
Yttranderätt och närvarorätt vid arbetsutskottets möten har partiets ordförande och vice ordförande samt
partisekreteraren.
Arbetsutskottet kan även separat bevilja yttrande- och närvarorätt för en bestämd tid, dock högst för en tid som
omfattar riksmötet.

18 § Beslutsprocessen i arbetsutskottet
Besluten i arbetsutskottet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Endast förslag som fått understöd kan bli föremål för omröstning, såvida det inte gäller förslag av ordföranden
eller presidiet.
Generalsekreteraren svarar för att arbetsutskottets beslut verkställs.
19 § Inpiskare
Inpiskarna har till uppgift att
a) bistå ordföranden i riksdagsgruppens plenararbete,
b) se till att gruppmedlemmarna är införstådda med riksdagsgruppens inställning i frågor som tas upp i
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plenum, och
c) svara för att informationen även i övrigt löper inom riksdagsgruppen i plenarärenden.

PRESIDIET
20 § Presidiets möten
Under sessionerna sammanträder presidiet en gång i veckan på kallelse av ordföranden. En
presidiemedlem har rätt att sammankalla till extra presidium. Extra presidium ska då ordnas så snabbt
som möjligt.
21 § Presidiets beslutförhet
Presidiet är beslutfört när två medlemmar i presidiet är närvarande.
Generalsekreteraren antecknar de närvarande.
22 § Presidiets uppgifter
Presidiet har i uppgift att
a) leda riksdagsgruppens arbete på det sätt gruppmötet beslutar,
b) bereda och lägga fram på förslag i ärenden som behandlas av gruppmötet,
c) välja riksdagsgruppens representanter i olika organ och möten i de fall där beslutanderätten inte ligger hos
gruppmötet,
d) svara för riksdagsgruppens ekonomi på det sätt som sägs i ekonomistadgan,
e) besluta om ärenden som är så brådskande att de inte kan behandlas av gruppmötet och
f) ha tillsyn över gruppkansliets arbete och besluta om anställningsvillkoren för gruppkansliets anställda.

23 § Presidiets protokoll
Generalsekreteraren för protokoll vid presidiets möten och undertecknar protokollet.
24 § Yttrande- och närvarorätt i presidiet
Presidiet kan även separat bevilja yttrande- och närvarorätt för en bestämd tid, dock högst för en tid
som omfattar riksmötet.
25 § Beslutsprocess i presidiet
Besluten i presidiet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, förutom vid
val, där lotten avgör.
Generalsekreteraren svarar för att presidiets beslut verkställs.

ORDFÖRANDEN
26 § Ordförandens uppgifter
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Riksdagsgruppens ordförande är ordförande för gruppmötet, arbetsutskottet och presidiet. Därutöver
har ordföranden i uppgift att
a) leda riksdagsgruppens arbete på det sätt gruppmötet, arbetsutskottet och presidiet beslutar,
b) representera riksdagsgruppen i förhandlingar,
c) hålla gruppanförandena, såvida inte gruppmötet beslutar om annat,
d) som första namn underteckna gruppmotioner och andra gemensamma förslag som förs fram av
riksdagsgruppen och
e) svara för riksdagsgruppens ekonomi på det sätt som sägs i ekonomistadgan.
27 § Vice ordförandenas uppgifter
Vice ordförandena ska bistå ordföranden i dennes uppgifter. När ordföranden har förhinder övergår
dennes uppgifter till förste vice ordföranden. Har också förste vice ordföranden förhinder övergår
ordförandens uppgifter till andre vice ordföranden. Har också andre vice ordföranden förhinder övergår
ordförandens uppgifter till tredje vice ordföranden.
Ordföranden och vice ordförandena kommer sinsemellan överens om arbetsfördelningen.

GRUPPKANSLIET

28 § Generalsekreterarens uppgifter
Generalsekreteraren är chef för gruppkansliet och leder arbetet utifrån instruktionen för kansliet.
Generalsekreteraren svarar för att gruppmötets, arbetsutskottets och presidiets beslut verkställs.
Generalsekreteraren svarar för riksdagsgruppens ekonomi på det sätt som sägs i ekonomistadgan.

29 § Gruppkansliets anställda
Gruppkansliets anställda har i uppgift att bistå riksdagsgruppen på det sätt som sägs i instruktionen för kansliet. I
den här uppgiften deltar gruppkansliets politiska sekreterare i gruppmötena, arbetsutskottets möten och
presidiets möten.
På förslag av generalsekreteraren beslutar presidiet om arbetsfördelning och uppgiftsbeskrivningar för
gruppkansliets anställda.

GRUPPENS VERKSAMHET

30 § Skyldigheter för riksdagsgruppens medlemmar
Riksdagsgruppens medlemmar ska bemöta varandra med respekt. Medlemmarna i riksdagsgruppen är skyldiga
att delta i riksdagens plenum, i möten som hålls av de utskott han eller hon är medlem i eller som han eller hon
kallats till som ersättare samt i gruppmötena.
31 § Enad bild
Riksdagsgruppen ska ge en enad bild i riksdagens plenum och i det övriga riksdagsarbetet.
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Medlemmarna i riksdagsgruppen är skyldiga att följa riksdagsgruppens beslut, såvida inte annat sägs
nedan i denna paragraf.
En gruppmedlem som av vägande skäl inte kan omfatta riksdagsgruppens beslut har rätt att avvika från
det om han eller hon vid riksdagsgruppens möte begär att en avvikande mening ska antecknas i
protokollet. Samma rätt har den som på grund av godtagbart hinder varit frånvarande vid det möte där
ärendet i fråga behandlades senast. Den som varit frånvarande på grund av förhinder ska dock utan
dröjsmål informera ordföranden om sin avvikande mening.

32 § Behandling av utskottsärenden
De gruppmedlemmar som ingår i ett och samma riksdagsutskott bildar en utskottsarbetsgrupp, som
behandlar de viktigaste frågor som tas upp i utskottet.
Utskottsarbetsgruppen leds av den gruppmedlem som är utskottets ordförande eller vice ordförande. I
annat fall leds utskottsarbetsgruppen av en utskottsledamot som utses av gruppmötet. Den riksdagsledamot
som leder en utskottsarbetsgrupp benämns utskottsansvarig.
Den utskottsansvarige ska ge arbetsutskottet en presentation av de politiskt betydelsefulla ärenden som tas
upp i utskottet. Arbetsutskottet beslutar om de viktigare utskottsärenden som ska behandlas vid gruppmötet.

33 § Utskottsarbetsgruppens verksamhet
Utskottsarbetsgrupperna beslutar själva hur de ska ordna sin verksamhet. Samtliga medlemmar i
utskottsarbetsgruppen ska kallas till gruppens möten på lämpligt sätt. Utskottsarbetsgruppens sekreterare
utses av gruppmötet.
Den utskottsansvarige svarar för att utskottsarbetsgruppens beslut verkställs.
Utskottsarbetsgruppernas möten är öppna för alla medlemmar i riksdagsgruppen och för gruppkansliets
politiska sekreterare, såvida inte utskottsarbetsgruppen av vägande skäl beslutar annat.
34 § Uteslutning ur riksdagsgruppen
Riksdagsgruppen kan utesluta en medlem för en bestämd tid eller permanent, om medlemmen genom
sitt handlande allvarligt skadat riksdagsgruppen. En gruppmedlem som riskerar uteslutning ska ges
tillfälle att bli hörd innan frågan avgörs. Beslut om uteslutning fattas av gruppmötet på förslag av
presidiet.

ÖVRIGT

35 § Regeringsbildning
Riksdagsgruppen tar ställning till huruvida partiet ska bära regeringsansvar och beslutar om sin
inställning till regeringen.
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Vid förhandlingar om deltagande i regeringsansvaret och om andra viktiga politiska frågor ska det ordnas
gemensamma möten för riksdagsgruppen och partifullmäktige. Beslut i frågorna ska fattas vid dessa
möten.
Gemensamma möten ska ordnas också i andra fall, om partifullmäktige, partistyrelsen eller riksdagsgruppen
beslutar om det.

36 § Användning av riksdagsgruppens medel
De medel som beviljas riksdagsgruppen ur statsbudgeten används för avlöning av de sekreterare som är
nödvändiga för riksdagsgruppens verksamhet och för betalning av andra utgifter som uppkommer genom
riksdagsgruppens verksamhet.
I användningen av medel följs bestämmelserna i budgetpropositionen och riksdagens anvisningar till
riksdagsgrupperna.
Till revisorer väljs ojäviga och behöriga personer med uppdrag att granska räkenskapsperiodens förvaltning,
ekonomiförvaltning och räkenskaper i överensstämmelse med bokföringslagen och god bokföringssed.
Revisorerna, två (2) per val, väljs för ett kalenderår åt gången.
Om riksdagsgruppens verksamhet upphör överlåts dess återstående tillgångar till Samlingspartiet r.p. för att
förverkliga partiets syften.

För utgifter som är gemensamma för riksdagsgruppen och som inte betalas ur statsbudgetens kanslianslag tas
det ut en gruppskatt av gruppmedlemmarna. Skattens storlek avgörs av gruppmötet i samband med att
riksdagsgruppens budget godkänns.
Bokföringen och bokslutet ska följa riksdagens anvisningar. Om användningen av riksdagsgruppens
medel bestäms närmare i ekonomistadgan.

37 § Namnteckningsrätt
Riksdagsgruppens namn tecknas av ordföranden, vice ordförandena och generalsekretareren två
tillsammans och i löpande ärenden av generalsekreteraren ensam.

38 § Tystnadsplikt
Riksdagsgruppens medlemmar och andra som närvar vid gruppmöte, arbetsutskottets möte eller
presidiets möte är skyldiga att behandla ett ärende som konfidentiellt, om ärendets art förutsätter det.
39 § Berättelse över riksdagsgruppens verksamhet
Riksdagsgruppen förelägger ordinarie partistämman en berättelse över sin verksamhet.
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40 § Kontinuiteten i riksdagsgruppens verksamhet
När riksdagsgruppens verksamhet avbryts till följd av riksdagsval överförs dess egendom till den nya
samlingspartiets riksdagsgrupp som konstituerar sig efter valet.

41§ Stadgeändringar
Ändringar i och tillägg till dessa stadgar kan göras av gruppmötet med enkel majoritet. Medlemmarna i
riksdagsgruppen ska senast en vecka före det gruppmöte som ska behandla en stadgeändring informeras om
ändringsförslaget.
Förslag till stadgeändringar föreläggs gruppmötet av presidiet. Om en tredjedel av gruppmedlemmarna lägger
fram ett skriftlig förslag till stadgeändring, ska detta förslag efter beredning av presidiet utan dröjsmål
föreläggas gruppmötet för avgörande.
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