Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om
finansiering av landsbygdsnäringar, lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar, skoltlagen och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar i lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar, lagen
om finansiering av renhushållning och
naturnäringar, skoltlagen och lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare. De
föreslagna ändringarna har samband med
regeringens proposition med förslag till
lagstiftning
om
inrättande
av
Landsbygdsverket, enligt vilken jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral läggs ner och ett
nytt ämbetsverk inrättas för jordbruks- och
landsbygdspolitiska
verkställighetsuppdrag
på central förvaltningsnivå. Lagarna ändras
främst på så sätt att Landsbygdsverket, som
föreslås bli inrättat, tas med bland de
myndigheter som sköter verkställigheten av
jordbrukspolitiken och att Landsbygdsverket
ges de befogenheter att meddela närmare

föreskrifter som är nödvändiga för dess
verksamhet och uppgifter. Vissa av de
ärenden som enligt lagarna nu sköts vid jordoch skogsbruksministeriet överförs till
Landsbygdsverket, till den del de hör till dess
behörighet.
Dessutom föreslås vissa innehållsliga
preciseringar gjorts i lagarna. Det föreslås
bland annat att 21 § lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar, som gäller markköpslån,
ändras så att det genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet närmare bestäms
om det godtagbara anskaffningspriset och
grunderna för beviljandet av det.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den
1 april 2002, i fråga om omräkningen till
euro och 9 § 3 mom. lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar dock den 1 januari
2002.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1.

Nuläge

I lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, lagen om finansiering av renhushållning
och naturnäringar, skoltlagen och lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare bestäms om de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral och arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar har i fråga om ärenden som skall
skötas enligt dessa lagar. I lagarna finns även
bemyndigande för statsrådet och ministeriet
att ge förordningar på lägre nivå än lag.
Medlemsstater i Europeiska gemenskapen
har föreskrivits skyldighet att godkänna ett
utbetalningsverk, genom vilket stöd från garantisektionen vid EUGFJ betalas och vilket
svarar för en ändamålsenlig förvaltning och
övervakning av medlen. De grundläggande
bestämmelserna om godkännandet av ett utbetalningsverk och ordnandet av förvaltningen har getts i rådets förordning (EG) nr
1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionens verkställighetsförordning (EG) nr
1663/1995. Enligt dessa förordningar är utbetalningsverkets huvudsakliga uppgifter godkännande och utförande av betalningar samt
bokföring. Andra uppgifter är intern revision
och teknisk service. Till den tekniska servicen hör övervakning av stödtagare och översyn av kontrollsystemet särskilt då kontrolluppgifterna har överförts till organ utanför
utbetalningsverket.
Som det utbetalningsverk som avses i rådets
förordning (EG) nr 1258/1999 verkar för
närvarande de enheter som anges i jord- och
skogsbruksministeriets arbetsordning samt en
ekonomigrupp från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.
När det gäller programmen för de regionala
strukturfonderna
deltar
jordoch
skogbruksministeriet i mål 1-programmen för
östra Finland och norra Finland och
ministeriet har i lagen om den nationella
förvaltningen
av
programmen
för
strukturfonderna (1353/1999) utsetts till
utbetalningsmyndighet. I den verksamhet
som utvecklingssektionen vid EUGFJ och

FFU
delvis
finansierar
fungerar
inrikesministeriet som förvaltningsmyndighet
för mål 1-programmen. Finansieringen av
LEADER+
kommer
enbart
från
utvecklingssektionen vid EUGFJ och i fråga
om
det
fungerar
jordoch
skogsbruksministeriet
som
både
förvaltningsmyndighet
och
utbetalande
myndighet.
Landsbygdsavdelningarna vid arbetskraftsoch näringscentralerna samt kommunerna
svarar i huvudsak för behandlingen av ansökningar om stöd och utbetalning och de
genomför administrativa kontroller i anslutning till detta. Jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna
ansvarar för kontroller som utförs på plats
och som baserar sig på urval.
Med stöd av lagen om avträdelsestöd för
lantbruksföretagare (1293/1994) beviljas för
att förbättra jordbrukets struktur som ett system med förtidspension avträdelsestöd till
lantbruksföretagare som för gott slutar idka
jordbruk efter att de fyllt 55 år, men dock
inte 65 år. För genomförandet av systemet
med avträdelsestöd sörjer de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna,
arbetskrafts- och näringscentralerna, jord- och
skogsbruksministeriet,
Renbeteslagsföreningen samt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som är den pensionsanstalt som avses
i lagen.
2.

Propositionens mål och de
vik tigaste förslagen

Regeringen har till riksdagen avlåtit en
särskild proposition med förslag till
lagstiftning
om
inrättande
av
Landsbygdsverket. Enligt den kommer
Landsbygdsverket att fungera som en central
förvaltningsmyndighet som lyder under jordoch
skogsbruksministeriet.
Till
ämbetsverkets uppgifter överförs från jordoch skogsbruksministeriet åtgärder i enlighet
med
den
europeiska
gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik och den
nationella lagstiftning som kompletterar
denna samt verkställighetsuppgifter i enlighet
med gemenskapens la gstiftning och den
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nationella lagstiftningen för genomförande
av utvecklingen av landsbygden samt från
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral statistikväsendet i
anslutning till jordbruket. Till ämbetsverkets
uppgiftsområden skall bland annat höra
utfärdande av anvisningar för genomförandet
av nationella författningar och det nationella
genomförandet av rådets och kommissionens
förordningar inom ramen för de befogenheter
som ämbetsverket ges genom lagar,
fastställande av blanketter, behandling och
beviljande av vissa stöd, skötsel av medel,
övervakning och kontroll av övervakningen,
betalning, bokföring, uppbärande av avgifter,
uppföljning av verkställigheten, rapportering
till kommissionen och intern revision.
Enligt 2 § i den föreslagna lagen om
Landsbygdverket överförs uppgifter till
ämbetsverket så som närmare bestäms i
nationella lagar. Sådana lagar är till exempel
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar,
lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar, skoltlagen samt lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Syftet
med denna regeringsproposition är att det i
de nämnda lagarna görs sådana ändringar
som
inrättandet av Landsbygdverket
förutsätter. Enligt förslaget bestäms därmed i
lagarna som komplettering till lagen om
Landsbygdsverket, om de uppgifter som i
fortsättningen sköts hos Landbygdsverket
och om de ärenden i fråga om vilka
förfogande- och beslutanderätten kan
delegeras till Landsbygdsverket. Såväl
regeringens proposition med förslag till
lagstiftning
om
inrättande
av
Landsbygdsverket som denna proposition
utgår
från
att
betalningsuppgifterna,
övervakningsärendena
och
de
andra
verkställighetsuppgifterna överförs i regel till
Landsbygdsverket.
Ett
syfte
med
lagändringarna är att normgivningen i

anslutning
till
betalningen
och
övervakningen samt arbetskrafts- och
näringscentralernas styrning till denna del
överförs till ämbetsverket.
3.

Propositionens verkningar

Propositionen ansluter sig till regeringens
proposition
om
inrättande
av
Landsbygdsverket, i vilken de ekonomiska
verkningarna framgår av motiveringen.
Propositionen har inga särskilda ekonomiska
verkningar eller verkningar på organisation
eller personal.
4.
Samband med andra
propos itioner

Utöver denna regeringsproposition har det
till riksdagen avlåts en proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av Landsbygdsverket. Det är ändamålsenligt att dessa
regeringspropositioner behandlas samtidigt,
eftersom de tillsammans bildar en helhet.
5.

Beredningen av propositio-

nen

Den författningsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 30 mars 2001
för lagen om finansiering av landsbygdsnäringar har bland annat haft till uppgift att bereda de ändringar i lagarna som behövs till
följd av inrättandet av Landsbygdsverket.
Utlåtanden om propositionen har inhämtats
av
finansministeriet,
handelsoch
industriministeriet,
justitieministeriet,
inrikesministeriet,
miljöministeriet,
Centralförbundet
för
jordoch
skogsbruksproducenter
MTK,
Svenska
Lantbruksproducenternas
centralförbund
SLC
samt
arbetskraftsoch
näringscentralerna. Utlåtanden har beaktats i
mån av möjlighet.
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DETALJMOTIVERING
1. Lagförslag
1.1. Lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

3 §. Definitioner. Det föreslås att en teknisk
ändring görs i 1 mom. 5 punkten så att det i
punkten hänvisas till sådana produkter som
avses i bilaga I till fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen. Den nuvarande
hänvisningen till bilaga II är felaktig.
Samtidigt föreslås att definitionen i 7 punkten i samma moment ändras så att Landsbygdsverket har behörighet att närmare bestämma sammanslutningar, vars verksamhet
kan jämställas med nämnda kreditinstitut.
Likaså föreslås att 8 punkten ändras så att
Landsbygdsverket har behörighet att närmare
bestämma de sammanslutningar, vars verksamhet kan jämställas med ett centralt finansierat institut. Det är för tillfället jord- och
skogsbruksministeriet som har behörighet att
utföra de uppgifter som nämns i 7 och 8
punkten.
7 §. Styrningen av medlen. Det föreslås att en
precisering görs i 2 mom., enligt vilken jordoch skogsbruksministeriet genom förordning
kan meddela föreskrifter om styrningen av
medlen med med hänsyn till region, bransch
och målgrupp. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar dessutom föreskrifter om styrningen av medlen med hänsyn till belopp.
Det föreskrivs att Landsbygdsverket har rätt
att ur gårdsbrukets utvecklingsfond till arbetskrafts- och näringscentralerna anvisa
medel som skall användas som strukturstöd
för jordbruket samt att fatta beslut om bevillningsfullmakterna för räntestödslån. Med
strukturstöd avses bl.a. investeringsstöd som
beviljas för gårdsbruk och startstöd till unga
jordbrukare. Räntestöd beviljas av det anslag
i budgeten som beviljats för detta ändamål
och med bevillningsfullmakt avses i vilken
omfattning räntestödslån kan beviljas på de
olika TE-centralernas områden. Ministeriet
skall fortfarande besluta om de strukturstöd
som beviljas genom statsbudgeten.
Det föreslås att den första meningen i 3
mom. preciseras så, att det är ministeriet som

skall besluta om användingen av medel för
undersökningar och utredningar som gäller
utvecklande av landsbygden enligt vad som
bestäms genom förordning av statsrådet.
Medlen kan vara antingen medel från
gårdsbrukets
utvecklingsfond
eller
budgetmedel. Enligt 1 och 2 § i den
föreslagna lagen om Landsbygdsverket hör
verkställighetsuppgifter som gäller styrning
om den byggda miljön på landsbygden också
till Landsbygdsverket. Därför föreslås att 3
mom. ändras så att Landsbygdsverket kan ge
närmare
föreskrifter
om
de
byggnadstekniska-,
-ekonomiska
och
-miljörelatedade aspekter som hänför sig till
byggnade som skall stödjas enligt denna lag
och om de kostnader per enhet som härvid
skall
godkännas.
Den
föreslagna
normgivningsbehörigheten gäller sådana
tekniska frågor som hänför sig till kvaliteten
på byggandet och rimliga kostnader.
8 §. Finansiering från Europeiska gemenskapen. Enligt lagen om Landsbygdsverket
skall Landsbygdsverket vara utbetalningsverk för medel från EUGFJ: garantisektion.
När det gäller medlen från garantisektionen
skall jord- och skogsbruksministeriet dock
också i fortsättningen fungera som den behöriga myndighet som avses i kommissionens
förordning om genomförande (EG) nr
1663/1995. Det föreslås att den behöriga
myndigheten omnämns i början av 8 § 1
mom.
När det gäller de medel som beviljas från
EUGFJ:s utvecklingssektion skall jord- och
skogsbruksministeriet såsom också nu är fallet vara den utbetalande myndighet och den
förvaltningsmyndighet som avses i rådets
förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna
bestämmelser för strukturfonderna samt ställa medel till förfogande även för andra ministeriers förvaltningsområden för genomförande av program som fonden finansierar,
oberoende av om medlen från ovan nämnda
fond beviljas staten direkt eller staten för att
förmedlas vidare. I fåga om mål 1-programmet är det dock inrikesministeriet som är
förvaltningsmyndighet.
I första meningen i 2 mom. föreskrivs om
Landsbygdsverkets uppgifter i fråga om
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medel ur garantisektionen vid EUGFJ. Syftet
är att Landsbygdsverket fungerar som det
förmedlande organet och bereder ansökan
om den delfinansiering som gemenskapen
står för, intäktsföringar av medlen och
redovisningen av medlen till kommissionen.
Landsbygdsverket bereder också övriga
uppgifter för de förmedlande organ som
avses i kommissionens förordning (EG) nr
438/2001 om genomförandebestämmelser till
rådets förordning (EG) nr 1260/1999
beträffande
förvaltningsoch
kontrollsystemen för stöd som beviljas inom
ramen för strukturfonderna, om vilka
närmare bestäms genom en förordning av
statsrådet. Enligt kommissionens förordning
avses med förmedlande organ alla offentliga
eller privata organ eller avdelningar som
handlar på förvaltningsmyndigheternas eller
de utbetalande myndigheternas ansvar eller
utför uppgifter på dessas vägnar i förhållande
till slutliga stödmottagare. Syftet är att
ministeriet fortsättningsvis skall ansvara
bland annat för ansökningar om utbetalning
till kommissionen och för andra uppgifter
som hör till ministeriet i egenskap av
utbetalande myndighet.
Enligt förslaget skall det dessutom i 2 mom.
föreskrivas att det genom en förordning av
statsrådet bestäms även om givandet av nödvändiga utredningar till Europeiska gemenskapens institutioner då ärenden som avses i
denna lag behandlas.
9
§.
Allmänt.
Genom
de
gemenskapsinitiativprogram som avses i
artikel 20.1 punkt a i rådets förordning (EG)
nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för
strukturfonderna genomförs samarbete över
gränserna.
Under
innevarande
strukturfondsperiod ansvarar Finland för fem
INTERREG III-gemenskapsinitiativprogram
som gäller gränsområden samt deltar inom
programområde
A,
som
avser
gränsområdessamarbete, i ett program som
Sverige administrerar. Enligt 6 § 4 punkten
lagen om den nationella förvaltningen av
programmen
för
strukturfonderna
(1353/1999) är förvaltningsmyndigheten i ett
gemenskapsinitiativprogram
det
i
programdokumentet nämnda förbundet på
landskapsnivå i sådana fall där Finland

ansvarar för förvaltningen av programmet. I
motsats till situationen under den föregående
strukturfondsperioden beviljar förbundet på
landskapsnivå med stöd av 3 a § 1 mom.
lagen om regional utveckling (1135/1993)
också delfinansiering från Europeiska
gemenskapens strukturfonder. I fråga om det
godkända
gemenskapsinitiativprogrammet
Kvarken-MittSkandia
är
det
dock
länsstyrelsen i Västerbotten som är
förvaltningsmyndighet och som även beviljar
delfinansieringen från EG. Dessutom deltar
Finland inom ramen för INTERREG IIIgemenskapsinitiativprogrammet
i
programområde B, som gäller samarbetet
mellan stater, samt i programområde C, som
gäller
samarbetet
mellan
regioner,
sammanlagt tre andra program beträffande
vilka Sverige och Tyskland ansvarar för
förvaltningen.
INTERREG III-gemenskapsinitiativprogrammet genomförs med medel från Europeiska
regionala
utvecklingsfonden.
För
programmet i fråga överförs, i motsats till
vad som gäller genomförandet av
målprogram, inte gemenskapens medel till
den myndighet som beviljar den nationella
medfinansieringen, utan gemenskapens andel
beviljas av förvaltningsmyndigheten. Enligt
1 mom. tillämpas lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar
på
åtgärder
som
gemenskapen delfinansierar, såvida saken
inte regleras i gemenskapsla gstiftningen.
Lagen tillämpas såväl på gemenskapens
medfinansiering som på den nationella
medfinansieringen. Enligt 3 b § 2 mom.
lagen om regional utveckling iakttas i fråga
om beviljande av delfinansiering från
Europeiska gemenskapens strukturfonder i
tillämpliga delar det som bestäms om bidrag
från den nationella medfinansieringen, om
den i 3 a § avsedda delfinansieringen från
strukturfonderna beviljas som bidrag för ett
projekt för vilket den nationella offentliga
medfinansieringen kommer huvudsakligen
från någon annan statlig myndighet än
inrikesministeriet. En förvaltningsmyndighet
utanför Finland kan inte förpliktas att i fråga
om stödvillkor och förvaltningsförfarande
iaktta Finlands lagstiftning. Beträffande
förvaltningsförfarandet
kommer
överenskommelser
att
ingås
mellan
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inrikesministeriet och Västerbottens län.
Eftersom genomförandet av INTERREG IIIgemenskapsinitiativprogrammet avviker från
verkställigheten av de övriga program som
gemenskapen delfinansierar bör det i lagen
konstateras att lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar vid genomförandet av
programmet i fråga tillämpas endast på det
delfinansierade
stödets
nationella
medfinansiering. Det föreslås att ett undantag
gällande detta fogas till 9 § som ett nytt 3
mom.
11 §. Kompensationsbidrag, miljöbidrag och
stöd för åkerbeskogning. Syftet är att Landsbygdsverket i fortsättningen sköter om verkställigheten av de system som nämns i paragrafen. Därför föreslås att jord- och skogsbruksministeriet inte längre omnämns i 3—5
mom. som den instans som ansvarar för
verkställigheten av systemen.
Dessutom föreslås ytterligare en ändring i
paragrafen genom att ett nytt 6 mom. fogas
till den. Enligt detta 6 mom. har
Landsbygdsverket
rätt
att
utfärda
bestämmelser av teknisk natur vilka anknyter
till genomförandet av system som gäller
kompensationsbidrag, miljöbidrag och stöd
för
åkerbeskogning.
Denna
normgivningsbehörighet
som
Landsbygdsverket föreslås få gäller endast
vissa begränsade helheter. Orsaker till detta
är den tekniska aspekten av de frågor som
berörs av regleringen och de detaljer som
med tanke på helheten när det gäller
regleringen av ifrågavarande stöd är av
mindre vikt. T.ex. den maximala mängd som
årligen används vid gödslingen av vissa
växtsorter när det gäller miljöbidraget utgör
helt klart en sådan helhet, som
Landsbygdsverket kan utfärda bestämmelser
om. Växtförädlingen ger upphov till nya
växtsorter
och
genom
lantbruksundersökningar får man information
som leder till att det är nödvändigt att årligen
utfärda bestämmelser om gödselmängden.
Den föreslagna normgivningsbehörigheten
skall innehålla prövningsrätt endast till en
liten del, eftersom ramarna för agerandet
ändå utgörs av program som kommissionen
har godkänt. En ändring av gödselmängderna
kan i en del fall kräva att en författning
snabbt måste utfärdas och därför är ett beslut

av Landsbygdsverket i detta fall lämpligare
än en förordning av ministeriet. Det sakliga
innehållet i regleringen kräver heller inget
utfärdande av bestämmelser på lag- eller
förordningsnivå.
21 §. Markköpslån. I 4 mom. sägs att jordoch
skogsbruksministeriet
vid
behov
meddelar närmare föreskrifter om hur det
godtagbara
anskaffningspriset
skall
bestämmas.
Paragrafen
har
i
tillämpningspraxis tolkats så, att den inte ger
möjlighet att fastställa gränser i markbelopp
för det godtagbara anskaffningspriset i
samband med markköp. Under de senaste
åren har problem uppstått till följd av de allt
högre markpriserna. Framför allt de unga
jordbrukarna har svårt att utveckla sina
anläggningar, om priset på jordbruksjord blir
alltför högt med tanke på upprätthållande av
en ekonomiskt lönsam produktion. För att
dämpa prisökningen på mark och för att
förhindra att statens stödåtgärder riktas in på
alltför dyra markköp är det därför allt
viktigare att vissa begränsningar införs.
Därför föreslås att momentet ändras så, att
det genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet
skall
kunna
bestämmas närmare om det godtagbara
anskaffningspriset och de grunder enligt
vilka det bestäms. För att det skall vara
möjligt att genom låneförfarandet ingripa i
prisutvecklingen när det gäller markköp bör
det i fråga om markköpslånen gå att ange ett
maximipris, som sedan kan stödjas genom
lån.
Maximipriset
kan
differentieras
regionvis. Också riksdagen har observerat
saken i sitt uttalande i svaret på lagen om
ändring av lagen om avträdelsestöd till
lantbruksföretagare (RSv 97/1999 rd). I
uttalandet förutsattes att ett förfarande
utformas som medger att man tillräckligt
effektivt påverkar prisutvecklingen i fråga
om odlingsmark när det blir aktuellt med lån
för markköp. Den föreslagna ändringen har
inget
25
§. Räntan
samband
på statliga
med lån.inrättandet
Det föreslås att
av
Landsbygdsverket.
en
bestämmelse fogas till 1 mom., enligt
vilken Landsbygdsverket har rätt att besluta
om beviljande av lån till kreditinstitut för
statlig långivning som genomförs med medel
ur fonden. För tillfället är det jord- och
skogsbruksministeriet som har behörighet i
denna fråga. I praktiken godkänner
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Landsbygdsverket å statens vägnar de
skuldebrev, på basis av vilka medlen
överförs till kreditinstituten för finansiering
med statliga lån. Bestämmelsen motsvarar
också 2 § 1 mom. 7 punkten i den föreslagna
lagen om Landsbygdsverket, enligt vilken
verkställighetsuppgifter som gäller stöd i
form av lån hör till Landsbygdsverket.
26 §. Statens ansvar. Det föreslås ett tillägg
till 2 mom., enligt vilket Landsbygdsverket
kan utfärda föreskrifter om det förfarande
som kreditinstitutet måste följa när den egendom som utgör säkerhet för lånet realiseras
genom frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller konkursförfarande. Enligt 2 § 2
mom. 7 punkten i den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket är det Landsbygdsverket
som har hand om de verkställighetsuppgifter
som hänför sig till statens ansvar. För att
uppgiften skall kunna skötas effektivt krävs
att Landsbygdsverket vid behov kan meddela
de föreskrifter som gäller det föreslagna förfaringssättet. Den behörighet att meddela föreskrifter som Landsbygdsverket föreslås få
är närmast teknisk och gäller enbart förfaringssätten.
27 §. Gottgörelser för statliga lån. Det
föreslå s att 1 mom. ändras så att
Landsbygdsverket i stället för jord- och
skogsbruksministeriet beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelsen fastställs
skall Landsbygdsverket reda ut hur kraven på
gottgörelsen
skall
förverkligas.
Landsbygdsverket skall betala gottgörelsen
till
kreditinstitutet
med
medel
ur
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Enligt
förslaget har Landsbygdsverket i enskilda
fall
behörighet
att
utgående
från
kreditinstitutets
ansökan
besluta
om
beviljande av gottgörelse. Det är fråga om
verkställighetsuppgifter som gäller enskilda
fall. Till denna del motsvarar förslaget 2 § 2
mom.
7
punkten
lagen
om
Landsbygdsverket, enligt vilken det är
Landsbygdsverket som har hand om de
verkställighetsuppgifter som hänför sig till
statens ansvar.
Det föreslås att 2 och 4 mom. ändras så att
det
i
stället
för
jordoch

skogsbruksministeriet
också
är
Landsbygdsverket som beslutar om de
ärenden som nämns i dessa moment. Dessa
moment
innehåller
mer
detaljerade
föreskrifter
om
hur
de
olika
verkställighetsuppgifterna som har samband
med gottgörelsen skall utföras.
28 §. Redovisning av statliga lån. Det
föreslås att 2 mom. preciseras så att de
befogenheter som Landsbygdsverket fattat
beslut om skall göras till kreditinstitutet inom
sju bankdagar efter att beslutet har utfärdats.
29 §. Ränta på räntestödslån. 1 mom.
föreslås ändras så att Landsbygdsverket i
stället för jord- och skogsbruksministeriet har
rätt att inte godkänna ett lån som
räntestödslån, om totalräntan på lånet avviker
från den ränta på räntestödslån som har
fastställts i momentet. Med stöd av
paragrafen skall Landsbygdsverket följa med
att den totalränta som kreditinstitutet uppbär
för ett räntestödslån inte är högre än den
normala
utlåningsräntan.
Uppgiften
motsvarar 2 § 2 mom. 7 punkten i den
föreslagna lagen om Landsbygdsverket,
enligt vilken Landsbygdsverket sköter
verkställighetsuppgifter som hänför sig till
stöd i form av lån i enlighet med vad som
annars föreskrivs om detta.
I 4 mom. föreslås en teknisk ändring med
anledning av grundlagsreformen, så att
omvandlingen av ränteförmånen till bidrag
samt om bidragets maximibelopp bestäms
genom en förordning av statsrådet i stället för
genom ett beslut av statsrådet.
30 §. Allmänna bestämmelser om
långivningen. I 2 mom. föreslås en teknisk
ändring
med
anledning
av
grundlagsreformen, så att om de ärenden som
nämns i momentet i fortsättningen bestäms
genom en förordning av statsrådet och inte
genom ett beslut av statsrådet.
I 2 mom. föreslås en ny bestämmelse om att
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om förfarandet vid ändring av lånevillkoren
samt om de förfaranden som anknyter till
beviljande av lånen och skötseln av dem.
Enligt 2 § 2 mom. 7 punkten i den föreslagna
lagen
om
Landsbygdsverket
sköter
Landsbygdsverket
verkställighetsuppgifter
som hänför sig till stöd i form av lån. För att
uppgiften skall kunna skötas effektivt krävs

9
att Landsbygdsverket vid behov kan utfärda
sådana föreskrifter av teknisk natur som
gäller förfaranden som anknyter till
beviljande av lån och skötseln av dem samt
om de förfaranden som gäller ändring av
lånevillkoren.
31 §. De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse. Det föreslås att 3 mom.
ändras så att Landsbygdsverket kan
bestämma i vilka fall kreditinstituten kan
utföra de uppgifter som nämns i momentet
utan ett centralt finansiellt institut. Med stöd
av
ändringen
har
Landsbygdsverket
behörighet att fastställa de tekniska kraven
för när kreditinstitutet kan verka utan det
centrala
finansiella
institutet.
Landsbygdsverket undertecknar skuldbreven
mellan staten och kreditinstitutet.
32 §. Statsborgen. Det föreslås att 1 mom.
ändras så att Landsbygdsverket eller en
arbetskrafts- och näringscentral med fullmakt
av Landsbygdsverket på statens vägnar kan
ställa
borgen
som
säkerhet
för
landsbygdsföretag
och
andra
sammanslutningar som är stödberättigade
enligt
lagen
om
finansiering
av
landsbygdsnäringar. Enligt 2 § 2 mom. 7
punkten i den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket sköter Landsbygdsverket
verkställighetsuppgifter som hänför sig till
statsborgen. Enligt det förslagna 32 § 1 mom.
har Landsbygdsverket befogenhet att på basis
av en låntagares ansökan besluta om
beviljande av statsborgen för denne. Det är
alltså fråga om verkställighetsuppgifter som
gäller enskilda fall. Landsbygdsverket skall
ha rätt att vid behov ge arbetskrafts- och
näringscentralerna
fullmakt
att
fatta
motsvarande beslut om statsborgen. Enligt
den nuvarande lagen är det jord- och
skogsbruksministeriet som har rätt till detta.
Det är meningen att verkställigheten gradvis
skall överföras från att ha behandlats centralt
till att behandlas av arbetskrafts- och
näringscentralerna.
Landsbygdsverket
utfärdar en årlig fullmakt, inom ramen för
vilken arbetskrafts- och näringscentralen kan
bevilja borgensförbindelser. De allmänna
villkoren för borgensförbindelser samt
stödformulären bestäms i en fullmakt från
Landsbygdsverket.
Dessutom föreslås att 1 mom. ändras så att

bestämmelser om när borgen innehåller stöd
och hur dess belopp skall räknas utfärdas
genom en förordning av statsrådet i stället för
genom
ett
beslut
av
jordoch
skogsbruksministeriet. Enligt 32 § 1 mom. i
den nuvarande lagen kan jord- och
skogsbruksministeriet genom en förordning
meddela närmare föreskrifter om förfarandet
vid
uppbärande
av
borgensavgift.
Bestämmelsen föreslås bli ändrad så att dessa
bestämmelser om förfarandet skall utfärdas
av Landsbygdsverket.
Dessutom föreslås ett nytt 2 mom. som
innehåller en bestämmelse om till vilket
maximibelopp kapital på borgenskrediter
samtidigt får vara obetalda. Motsvarande
bestämmelse ingår i nuvarande 1 mom. Det
föreslås att det maximibelopp på 500
miljoner mark som anges i nuvarande 1
mom. med anledning av övergången till den
gemensamma valutan euro den 1 januari
2002 skall uppgå till 80 miljoner euro. Den
lilla minskning av bevillningsfullmakten som
förorsakas av omräkningen har i praktiken
ingen betydelse.
34 §. Avstående från regressanspråk.
Paragrafen föreslås bli ändrad så att
Landsbygdsverket i ställe t för jord- och
skogsbruksministeriet kan besluta när
lånekapital, räntor och borgensavgift för ett
lån som på grundval av borgen har betalts till
kreditinstitutet av statens medel skall lämnas
oindrivna hos den som på grund av bestående
arbetsoförmåga,
lå ngvarig
arbetslöshet,
vårdnadsskyldighet eller av annan härmed
jämförbar orsak inte rimligen kan väntas
klara av betalningarna. Enligt 2 § 2 mom. 7
punkten i den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket är det Landsbygdsverkets
uppgift att i enlighet med vad som annars
föreskrivs
om
detta
sköta
verkställighetsuppgifter som hänför sig till
statsborgen.
35 §. Ersättning för kreditinstituts kostnader.
Paragrafens 1 mom. innehåller med
anledning av grundlagsreformen förslag till
ändring så att om de ärenden som nämns i
momentet skall bestämmas genom en
förordning av statsrådet i stället för genom
ett beslut av statsrådet.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att
Landsbygdsverket kan besluta om de

10
ersättningar som betalts till kreditinstitutet
för skötseln av statliga lån helt eller delvis
skall återkrävas av kreditinstitutet i de fall
som nämns i momentet. Enligt den
föreslagna ändringen av 2 mom. har
Landsbygdsverket rätt att på basis av det som
närmare föreskrivs i paragrafen i enskilda fall
besluta om återkrävande av ersättningar som
betalts till kreditinstitutet för skötseln av lån.
I bestämmelsen är det fråga om
verkställighetsuppgifter som hänför sig till
skötseln av lån. För tillfället är det jord- och
skogsbruksministeriet som har denna
befogenhet.
37 §. Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering. I 1 mom. föreslås en teknisk
ändring om att om särskilda skäl för
beviljande av befrielse från betalning
föreskrivs genom en förordning av statsrådet.
I momentet föreslås dessutom en ändring
som innebär att den betalningsskyldige skall
lämna in en sådan ansökan om befrielse från
betalning som avses i paragrafen för
avgörande till Landsbygdsverket i stället för
till jord- och skogsbruksministeriet. Enligt 2
§ 2 mom. 7 punkten i den föreslagna lagen
om
Landsbygdsverket
handhar
Landsbygdsverket i enlighet med vad som
annars föreskrivs verkställighetsuppgifter
som hänför sig till frivillig skuldsanering.
Enligt förslaget till 37 § 1 mom. får
Landsbygdsverket befogenhet att bevilja
befrielse från betalning på basis av en
ansökan från den betalningsskyldige.
41 §. Övervakning. Det föreslås att 1 mom.
ändras så att jord- och skogsbruksministeriet
skall se till att övervakningen av
användningen av medel har ordnats på ett
ändamålsenligt sätt. Landsbygdsverket skall
å sin sida genomföra övervakningen av
användningen av medel så att det med hjälp
av uppgifter om användningen av medlen
och kontrolluppgifter konstateras om de
nödvändiga förutsättningarna för beviljande
och betalning av stöd har funnits samt om
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits. Enligt förslaget skall jordoch skogsbruksministeriet se till att
övervakningen av användningen av medel i
fråga om de stöd som beviljas enligt lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar har
ordnats på det sätt som krävs i

gemenskapslagstiftningen och de nationella
författningarna. Landsbygdsverket skall se
till
att
övervakningen
och
övervakningssystemen i enlighet med
gemenskapslagstiftningen och de nationella
författningarna verkställs i fråga om
motsvarande stöd.
Med stöd av Europeiska gemenskapens
lagstiftning är det fråga om de utbetalande
myndigheternas
och
förvaltningsmyndigheternas uppgifter som
när det gäller medlen i strukturfonderna har
överförts till ämbetsverket. I fråga om
EUGFJ:s garantisektion handlar det om de
övervakningsuppgifter som enligt Europeiska
gemenskapens lagstiftning hör till den
utbetalande
myndigheten.
Landsbygdsverkets uppgift är till exempel att
vid valet av stödtagare definiera de
nödvändiga
urvalsgrunderna
och
riskanalyserna och att utföra urval i fråga om
övervakningen. Det föreslås att handels- och
industriministeriets
övervakningsskyldighet
skall preciseras så att den gäller de
delfinansierade stöd som avses i artikel 25—
28 i EG:s förordning om utveckling av
landsbygden.
Dessutom föreslås ytterligare i 1 mom. att
Landsbygdsverket skall ha rätt att meddela
föreskrifter
av
teknisk
natur
om
övervakningen och uppföljningen av lån och
stöd. En av de centrala uppgifterna för det
Landsbygdsverk som skall inrättas är att se
till att övervakningen omsätts i praktiken.
Med
tanke
på
förvaltningens
funktionsförmåga och arbetsfördelningen är
det ytterst viktigt att normgivningen och
verkställigheten av övervakningsuppgifterna
inte delas upp på olika instanser, och av
denna anledning är det ändamålsenligt att
uppgifterna i så stor utsträckning som möjligt
sköts av Landsbygdsverket. Övervakningsoch uppföljningsuppgifterna utgör en
omfattande helhet och i de normer som skall
utfärdas ingår en oerhörd mängd tekniska
bestämmelser. Europeiska gemenskapens
förordningar sätter de gränser för
övervakningsbestämmelserna inom ramen
för vilka det nationella förfarandet skall ske.
Landsbygdsverket kan förslagsvis meddela
bl.a. sådana föreskrifter som till sitt
materiella innehåll hör till sektorn för den
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verkställande makten och är interna för
förvaltningen och som i princip förpliktar
enbart myndigheter. Exempel härpå är
föreskrifter
till
TE-centralerna
om
förfarandet vid utövandet av tillsyn.
Landsbygdsverkets
rätt
att
meddela
föreskrifter om övervakning och uppföljning
utsträcker sig dock inte till att direkt meddela
föreskrifter som gäller näringsidkarnas
rättigheter och skyldigheter.
43 §. Övervakningen inom kreditinstitut. Det
föreslås att 2 mom. ändras så att det
kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att
på en specificerad begäran ge jord- och
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket
eller en person som de bemyndigat sådana
uppgifter som är nödvändiga för att utreda
om den sökande varit i behov av stöd eller
inte. Kreditinstitutet är också skyldigt att ge
de uppgifter och för granskning de
handlingar som behövs för att konstatera om
lånevillkoren samt Europeiska gemenskapens
ifrågavarande regelverk, denna lag och de
författningar och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den har iakttagits i övrigt.
Genomförande av övervakningen är en av de
centrala uppgifter som Landsbygdsverket
föreslås få. För att uppgiften skall kunna
skötas effektivt krävs att Landsbygdsverket
har tillräcklig befogenhet att utföra den.
44 §. Inspektionsrätt. Till 1 mom. föreslås ett
tillägg som går ut på att också
Landsbygdsverket har rätt att låta
bemyndigade
personer
utan
förhandsmeddelande utföra inspektioner i
anslutning till att bidrag, lån och andra stöd
beviljas,
utbetalas
och
används.
Landsbygdsverket
eller
en
av
Landsbygdsverket bemyndigad person skall
ha rätt att utföra inspektioner på det sätt som
föreskrivs i paragrafen. Genomförande av
övervakningen är en av de centrala
verkställighetsuppgifter
som
Landsbygdsverket enligt förslaget skall ha.
För att uppgiften skall kunna skötas effektivt
krävs att Landsbygdsverket har tillräcklig
befogenhet att utföra den. Det föreslås att
handelsoch
industriministeriets
övervakningsskyldighet skall preciseras så att
den gäller det delfinansierade stöd som avses
i artikel 25—28 i EG:s förordning om
utveckling av landsbygden.

I det nya 2 mom. föreslås en bestämmelse
om vem och vilka som kan bemyndigas att
utföra de inspektioner som hänför sig till
användningen av stöd. I momentet definieras
också begreppet godkänd revisor.
I nuvarande 2 mom. bestäms att inspektion
inte får utföras i lokaliteter som omfattas av
hemfriden. Det föreslås att momentet ändras
så att inspektion i en bostad endast får utföras
om det finns motiverad anledning att
misstänka att brott mot bestämmelserna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik eller mot lag har förekommit
eller kommer att förekomma. I regel finns det
vid inspektionerna inget behov av att komma
in
i
bostadsutrymmen,
eftersom
inspektionerna
riktar
sig
till
produktionsutrymmen,
boskapsbyggnader,
lager eller andra ställen som inte omfattas av
hemfriden, vilken säkerställs i grundlagen.
Ibland kan det dock uppstå situationer där det
för att syftet med inspektionen skall nås är
nödvändigt att verifiera sådana förhållanden
och omständigheter som finns i stödtagarens
bostad och inte kan utredas på annat sätt. I
enlighet med den utlåtandepraxis hos
grundlagsutskottet som hänför sig till 10 §
grundlagen (GrUU 19/2000 rd) får
inspektion utföras i lokaler som omfattas av
den i grundlagen tryggade hemfriden, dvs. i
lokaler som används för permanent boende,
endast om det finns en konkret och
specificerad anledning att misstänka att brott
mot lagen har begåtts eller kommer att begås.
I överensstämmelse med detta föreslås att det
föreskrivs att inspektion endast kan utföras
om det finns motiverad anledning att
misstänka att brott mot bestämmelserna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik eller mot lag har förekommit
eller kommer att förekomma.
Det föreslås att nuvarande 3 mom. skall
ändras så att Landsbygdsverket vid behov
kan utfärda närmare bestämmelser om det
tekniska
utförandet
av
inspektioner.
Landsbygdsverket bör ha befogenhet att ge
bestämmelser också om det tekniska
utförandet
av
inspektioner
för
att
överensstämmelse skall kunna uppnås mellan
verkställighetssystemets
struktur
och
Europeiska gemenskapens bestämmelser.
45 §. Erhållande, utlämnande och
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hemlighållande av uppgifter. Det föreslås att
Landsbygdsverket fogas till de myndigheter i
3 mom. till vilka en myndighet som deltar i
verkställigheten av lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar och skogscentralen utan
hinder av tystnadsplikten har rätt att för
vidareförmedling
till
vederbörande
institution inom Europeiska gemenskapen
lämna en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift som är nödvändig för övervakningen.
Genomförande av övervakningen är en av de
centrala uppgifter som Landsbygdsverket
föreslås få. För att uppgifterna skall kunna
skötas effektivt krävs att Landsbygdsverket
har rätt att få tillgång till de uppgifter som
nämns i momentet samt till att överlåta dem
till gemenskapens institutioner. Det föreslås
att
handelsoch
industriministeriets
övervakningsskyldighet skall preciseras så att
den gäller de delfinansierade stöden i artikel
25—28 i EG:s förordning om utveckling av
landsbygden.
46 §. Återkrav av stöd och statligt lån hos
stödtagaren. Till 4 mom. föreslås ett tillägg
som går ut på att också Landsbygdsverket
skall ha befogenhet att besluta om återkrav
och indragning av de bidrag som det har
beviljat. Det är ändamålsenligt att den
myndighet som beviljar stödet också kan
besluta om återkrav och indragning av
utbetalningar.
Från
jordoch
skogsbruksministeriet till Landsbygdsverket
överförs verkställighetsuppgifter i enlighet
med lagen om Landsbygdsverket, bland
annat beviljande och utbetalning av
startbidragen
för
producentgrupperna.
Landsbygdsverket skall ha befogenhet att vid
behov dra in betalningarna för stöd som det
beviljat och återkräva stöd som har betalats
ut på felaktiga grunder. Enligt 2 § 2 mom. 7
punkten i den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket är återkrav av stöd och av
andra
fordringar
som
staten
har
Landsbygdsverkets uppgift.
52 §. Ränta och dröjsmålsränta på belopp
som skall återbetalas. Det föreslås att 2
mom. ändras så att Landsbygdsverket av
särskilda skäl kan besluta att räntan och
dröjsmålsräntan på det belopp som skall
återkrävas och som avses i 1 mom. kan
lämnas helt eller delvis ouppburen. När det
gäller denna uppgift är det fråga om

avgöranden i enskilda fall på basis av en
ansökan, och därför anses uppgiften lämpa
sig bäst för Landsbygdsverket. Det föreslås
vidare att 2 mom. preciseras så, att räntan
kan lämnas ouppburen, om inte något annat
följer av gemenskapslagstiftningen.
55 §. Myndigheter. Det föreslås att 1 mom.
skall preciseras så att Landsbygdsverket
fogas till de myndigheter som handhar
verkställigheten av lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar.
Dessutom
fogas
Landsbygdsverket till de myndigheter som
handhar verkställigheten av miljöstödet för
jordbruk. Samtidigt stryks jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral från listan över de
myndigheter som enligt 1 mom. handhar
verkställigheten,
eftersom
centralens
uppgifter överförs till Landsbygdsverket i
enlighet med den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket.
58 §. Ändringssökande. En bestämmelse
föreslås bli fogad till 1 mom. och enligt
denna bestämmelse kan ändring i beslut som
fattats med stöd av lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar sökas genom besvär hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. En
part i ärendet kan således överklaga alla
beslut som Landsbygdsverket fattat med stöd
av
lagen
om
finansiering
av
landsbygdsnäringar. Besvärsmyndighet är
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
i
enlighet med det som föreskrivs om sökande
av ändring av Landsbygdsverkets beslut i 10
§
den
föreslagna
lagen
om
Landsbygdsverket.
60 §. Förfarandet vid ändringssökande.
Paragrafen föreslås att ändras så att
hänvisningen till 59 § slopas, eftersom denna
bestämmelse har slopats genom lagen om
ändring av lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar
(44/2000).
Till
paragrafen föreslås ett tillägg om att en
besvärsskrift som gäller ett beslut som
Landsbygdsverket fattat med stöd av lagen
om
finansiering
av
lagen
om
landsbygdsnäringar, även kan sändas till
Landsbygdsverket. Landsbygdsverket skall
sända besvärsskriften samt de handlingar
som uppkommit i ärendet och sitt utlåtande
över besvären till landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.
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62 §. Delgivning av beslut. I 1 mom. föreslås
en ny bestämmelse om att också ett beslut av
Landsbygdsverket som gäller en ansökan om
bidrag eller något annat stöd eller
betalningslättnad får delges sökanden per
post som vanligt brev. På motsvarande sätt
fogas en bestämmelse till 2 mom., enligt
vilken också lagen om delgivning i
förvaltningsärenden (232/1966) iakttas i
fråga om delgivning av ett beslut av
Landsbygdsverket i andra fall än de som
nämns i 1 mom.
64 §. Närmare bestämmelser. Det föreslås att
2 mom. ändras så att Landsbygdsverket i
stället för jord- och skogsbruksministeriet
meddelar närmare föreskrifter om förfarandet
vid ersättning av kostnader som ansluter sig
till
skuldsanering.
Enligt
lagförslaget
bestämmer Landsbygdsverket också hur
behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler
samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för
landsbygdsföretag
och
avtal
om
skuldsanering
skall
göras
upp.
Landsbygdsverket fastställer också köpe- och
skuldebrevsformulären, ansöknings-, avtalsoch beslutsformulären. Landsbygdsverkets
verkställighetsuppgift
i
fråga
om
stödsystemen
förutsätter
att
Landsbygdsverket har den föreslagna
befogenheten
att
utfärda
närmare
bestämmelser av teknisk natur om detaljer
som rör verkställigheten av stödsystemen. I
ärenden som avses i 15 § fastställs dock
ansöknings-, avtals- och beslutsformulären
av jord- och skogsbruksministeriet, eftersom
stödjandet av vattentillgångsprojekt alltjämt
tillhör ministeriets verksamhetsområde.
Det föreslås att 3 mom. ändras så att
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid ansökan,
beviljande och betalning av stöd och lån.
65 §. Användningen av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond. Det föreslås
att 1 mom. 5 punkten preciseras så att
användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond av särskilda skäl avgränsas
till att gälla enbart bidrag och statliga lån
enligt 10 § 1 mom. 5 punkten lagen om
finansiering av landsbygdsnäringar samt
bidrag och lån som Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket delvis
finansierar samt de bidrag som avses i 13 §,

för de bidrag och lån som avses i 16, 17, 21
och 22 § hör uttryckligen till de stödformer
som skall finansieras ur gårdsbrukets
utvecklingsfond. Den föreslagna ändringen
är endast teknisk, och den har ingen
betydelse med hänsyn till faktainnehållet i
paragrafen.
Det föreslås att 1 mom. 6 punkten ändras så
att
omnämnandet
av
jordoch
skogsbruksministeriet stryks och i stället
nämns Landsbygdsverket. Enligt 2 § 2 mom.
i den föreslagna lagen om Landsbygdsverket
verkar Landsbygdsverket i anslutning till
gårdsbrukets utvecklingsfond. Samtidigt
ansvarar Landsbygdsverket också för
skötseln av medel ur fonden. Till fondens
medel räknas också åkrar och skogsmark
som införskaffats med dess medel och som
omnämns i momentet. Landsbygdsverket
skall därför nämnas som den instans som är i
besittning av denna åker- och skogsmark.
1.2. Lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar

3 §. Definitioner. Det föreslås att 6 och 7
mom. ändras så, att Landsbygdsverket har
befogenhet att bestämma närmare om
sammanslutningar, vars verksamhet kan
jämställas med kreditinstitut. För närvarande
har
jordoch
skogsbruksministeriet
befogenhet i de ärenden som avses i 6 och 7
mom.
7 §. Styrningen av medlen. Det föreslås att
det i 2 mom. görs en precisering, enligt
vilken jord- och skogsbruksministeriet
genom förordning kan bestämma om
styrningen av medlen med hänsyn till region,
bransch och målgrupp. Dessutom meddelar
jord- och skogsbruksministeriet föreskrifter
om styrningen av medlen med hänsyn till
belopp. Dessutom får Landsbygdsverket rätt
att ur gårdsbrukets utvecklingsfond anvisa
arbetskrafts- och näringscentralerna medel
för strukturstöd för renhushållning och
naturnäringar
samt
besluta
om
bevillningsfullmakterna för räntestödslån.
Med strukturstöd avses bland annat
investeringsstöd och startstöd för unga
näringsidkare. Räntestöd beviljas av det
anslag som anvisats i budgeten och med
bevillningsfullmakt avses i vilken omfattning
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räntestödslån kan beviljas inom de olika
arbetskrafts- och näringscentralernas område.
Ministeriet beslutar alltjämt om strukturstöd
som beviljas från statsbudgeten.
Det föreslås att den första meningen i 3
mom. preciseras så, att det är ministeriet som
skall besluta om användingen av medel för
undersökningar och utredningar som gäller
utvecklande av la ndsbygden enligt vad som
bestäms genom förordning av statsrådet.
Medlen kan vara antingen medel från
gårdsbrukets
utvecklingsfond
eller
budgetmedel. Enligt 1 och 2 § i den
föreslagna lagen om Landsbygdsverket hör
verkställighetsuppgifter som gäller styrning
om den byggda miljön på landsbygden också
till Landsbygdsverket. Därför föreslås att 3
mom. ändras så att Landsbygdsverket kan ge
närmare
föreskrifter
om
de
byggnadstekniska-,
-ekonomiska
och
-miljörelatedade aspekter som hänför sig till
byggnade som skall stödjas enligt denna lag
och om de kostnader per enhet som härvid
skall
godkännas.
Den
föreslagna
normgivningsbehörigheten gäller sådana
tekniska frågor som hänför sig till kvaliteten
på byggandet och rimliga kostnader.
8 §. Finansiering från Europeiska
gemenskapen.
Enligt
lagen
om
Landsbygdsverket är Landsbygdsverket den
utbetalande myndigheten i fråga om de
medel som beviljas från garantisektionen vid
EUGFJ. När det gäller garantisektionens
medel
fungerar
dock
jordoch
skogsbruksministeriet fortfarande som den
behöriga
myndighet
och
förvaltningsmyndighet
som
avses
i
kommissionens
verkställighetsförordning
(EG) nr 1663/1995. Det föreslås att ett
omnämnande om behörig myndighet införs i
början av 8 § 1 mom.
I fråga om de medel som beviljas från
garantisektionen vid EUGFJ kommer jordoch skogsbruksministeriet liksom för
närvarande att fungera som den utbetalande
myndighet och förvaltningsmyndighet som
avses i rådets förordning om allmänna
bestämmelser för strukturfonderna (EG) nr
1260/1999 samt ställa medel till förfogande
även
för
andra
ministeriers
förvaltningsområden för genomförande av
program som fonden finansierar, oberoende

av om medlen från ovan nämnda fond
beviljas staten direkt eller staten för att
förmedlas vidare. I fråga om mål 1programmet är det dock inrikesministeriet
som är förvaltningsmyndighet.
I 2 mom. bestäms om Landsbygdsverkets
uppgifter
beträffande
medlen
från
utvecklingssektionen vid EUGFJ. Avsikten
är att Landsbygdsverket skall vara ett
förmedlande organ och bereda ansökan om
den delfinansiering som gemenskapen står
för, intäktsföringar av medlen och övrig
bokföring och redovisning av medlen till
kommissionen samt övriga uppgifter så som
det närmare bestäms genom statsrådets
förordning för det förmedlande organ som
avses i kommissionens förordning (EG) nr
438/2001 om genomförandebestämmelser till
rådets förordning (EG) nr 1260/1999
beträffande
förvaltningsoch
kontrollsystemen för stöd som beviljas inom
ramen
för
strukturfonderna.
Enligt
kommissionens förordning avses med
förmedlande organ alla offentliga eller
privata organ eller avdelningar som handlar
på förvaltningsmyndigheternas eller de
utbetalande myndigheternas ansvar eller
utför uppgifter på dessas vägnar i förhållande
till slutliga förmånstagare. Syftet är att
ministeriet fortsättningsvis skall ansvara
bland annat för ansökningar om utbetalning
och inlämnandet av dem till kommissionen
och för andra uppgifter som hör till
ministeriet i egenskap av utbetalande
myndighet.
Dessutom föreslås i 2 mom. bestämmelser
om att det genom förordning av statsrådet
bestäms även om lämnandet av nödvändiga
utredningar till Europeiska gemenskapens
institutioner då ärenden som avses i denna
lag behandlas.
21 §. Statliga lån och ränta på dem. Det
föreslås att det till 1 mom. fogas en
bestämmelse enligt vilken Landsbygdsverket
har rätt att besluta om beviljande av lån till
kreditinstitut för statligt långivning som
genomförs med medel ur fonden.
Behörigheten hör i detta nu till jord- och
skogsbruksministeriet. I praktiken godkänner
Landsbygdsverket på statens vägnar de
skuldebrev på basis av vilka medel överförs
till kreditinstituten för finansiering med

15
statliga lån. Den föreslagna ändringen
motsvarar även 2 § 1 mom. 7 punkten i den
föreslagna lagen om Landsbygdsverket,
enligt vilken verkställighetsuppgifterna för
stöd i form av lån hör till Landsbygdsverket.
22 §. Statens ansvar. Enligt 2 § 2 mom. 7
punkten i den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket
hör
de
verkställighetsuppgifter som anknyter till
statens ansvar till Landsbygdsverket. Det
föreslås att det till 2 mom. fogas ett
bemyndigande för Landsbygdsverket, enligt
vilket Landsbygdsverket kan utfärda
bestämmelser om det förfarande som
kreditinstituten skall iaktta när den egendom
som utgör säkerhet för lånet realiseras genom
frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller
konkursförfarande.
Den
föreslagna
befogenheten för Landsbygdsverket att
utfärda bestämmelser är teknisk och är
begränsad till att gälla förfaringssätt. En
effektiv skötsel av den verkställighetsuppgift
som gäller statens ansvar förutsätter att
Landsbygdsverket vid behov har fullmakt att
utfärda de föreslagna bestämmelserna om
förfaringssätt.
23 §. Gottgörelser för statliga lån. Det
föreslås att 1 mom. ändras så att
Landsbygdsverket i stället för jord- och
skogsbruksministeriet beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet.
Landsbygdsverket
har
skyldighet att klarlägga att villkoren för
gottgörelse uppfylls innan gottgörelsen
fastställs. Landsbygdsverket betalar också
gottgörelsen till kreditinstitutet med medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att de
amorteringar och räntor som har kunnat
indrivas hos låntagaren efter gottgörelsen
skall redovisas till Landsbygdsverket.
Landsbygdsverket får även befogenhet att
hos låntagaren återkräva den gottgörelse som
har betalts till kreditinstitutet.
Momenten innehåller mera detaljerade
bestämmelser om hur Landsbygdsverket
skall sköta de uppgifter som enligt 2 § 2
mom. 7 punkten hör till Landsbygdsverket
och som anknyter till statens ansvar. Det är
fråga om verkställighetsuppgifter som hänför

sig till enskilda fall.
24 §. Behandlingstiden för ansökan om
gottgörelse och dröjsmålsräntor på
gottgörelser. Det föreslås att 1 mom. ändras
så att Landsbygdsverket i stället för jord- och
skogsbruksministeriet
är
skyldigt
att
behandla ansökan om gottgörelse inom den
tid som anges i momentet. Om så inte sker,
är staten skyldig att betala dröjsmålsränta för
den överskridande tiden så som det bestäms i
momentet.
25 §. Redovisning av statliga lån. Det
föreslås att 2 mom. preciseras så att
betalningarna
i
enlighet
med
Landsbygdsverkets beslut angående ansökan
om gottgörelse skall göras inom sju
bankdagar.
26 §. Ränta på räntestödslån. Det föreslås att
1 mom. ändras så, att Landsbygdsverket i
stället för jord- och skogsbruksministeriet har
rätt att inte godkänna ett lån som
räntestödslån, om totalräntan på lånet avviker
från den ränta som fastställs i momentet.
Enligt paragrafen är Landsbygdsverkets
uppgift att övervaka att den ränta som
kreditinstitutet uppbär för räntestödslån inte
är högre än den normala utlåningsräntan.
Med stöd av 2 § 2 mom. 7 punkten i den
föreslagna lagen om Landsbygdsverket hör
det till Landsbygdsverkets uppgifter att sköta
de uppgifter som anknyter till stöd i form av
lån så som det annars bestäms om dem.
27 §. Allmänna bestämmelser om långivning.
Det föreslås att 2 mom. ändras så, att
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om förfaranden som anknyter till ändring av
lånevillkoren samt om andra förfaranden i
anslutning till beviljande av lånen och till
skötseln av dem. Enligt 2 § 2 mom. i den
föreslagna lagen om Landsbygdsverket hör
de verkställighetsuppgifter som anknyter till
stöd i form av lån till Landsbygdsverkets
uppgifter. En effektiv skötsel av uppgiften
förutsätter att Landsbygdsverket vid behov
kan meddela föreskrifter av teknisk natur om
förfaranden som anknyter till beviljandet och
skötseln av lånen samt ändring av
lånevillkoren.
28 §. De statliga lånens och räntestödlånens
penningrörelse. Det föreslås att 3 mom.
ändras så att Landsbygdsverket i stället för
jordoch
skogsbruksministeriet
kan
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bestämma i vilka fall kreditinstituten kan
utföra de uppgifter som anges i momentet
utan ett centralt finansiellt institut. Med stöd
av
ändringen
har
Landsbygdsverket
befogenhet att bestämma om de tekniska
förutsättningar under vilka ett kreditinstitut
kan verka utan ett centralt finansiellt institut.
Landsbygdsverket
undertecknar
även
skuldebreven
mellan
staten
och
kreditinstituten.
29 §. Ersättning för kreditinstitutens
kostnader. Det föreslås att 2 mom. ändras så,
att Landsbygdsverket kan besluta att de
ersättningar som betalts till ett kreditinstitut
för skötseln av statliga lån helt eller delvis
skall återkrävas hos kreditinstitutet, om
kreditinstitutet inte har skött ett statligt lån så
som det bestäms i denna lag eller med stöd
av den. Behörigheten finns i detta nu hos
jord- och skogsbruksministeriet.
I 2 mom., som föreslås bli ändrat, ges
Landsbygdsverket rätt att i enskilda fall
enligt de grunder som närmare bestäms i
paragrafen besluta om återkrav av de
ersättningar som betalts till ett kreditinstitut
för skötseln av lån. Det är fråga om en
verkställighetsuppgift som anknyter till
skötseln av lån.
31 §. Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering. I 2 mom. föreslås en teknisk
ändring om att om särskilda skäl för
beviljande av befrielse från betalning
föreskrivs genom en förordning av statsrådet.
Det föreslås att 2 mom. ändras dessutom så,
att ansökan om befrielse av betalning i de fall
som nämns i paragrafen skall sändas till
Landsbygdsverket för avgörande. Enligt 2 §
2 mom. 7 punkten i den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket skall Landsbygdsverket
utföra
verkställighetsuppgifter
med
anknytning till frivillig skuldsanering så som
det annars bestäms om dem. I det föreslagna
2 mom. ges Landsbygdsverket rätt att i
enskilda fall besluta om befrielse av
betalning.
35 §. Myndigheter. Det föreslås att 1 mom.
preciseras så, att Landsbygdsverket fogas till
de myndigheter som handhar verkställigheten
av denna lag. Det föreslås att jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral samtidigt stryks
bland de myndigheter som handhar

verkställigheten, eftersom dess uppgifter
överförs till Landsbygdsverket i enlighet med
den föreslagna lagen om Landsbygdsverket.
37 §. Övervakning. Det föreslås att 1 mom.
ändras så, att jord- och skogbruksministeriet
har skyldighet att se till att övervakningen av
användningen av medel har ordnats på ett
ändamålsenligt sätt. Landsbygdsverket har i
sin
tur
skyldighet
att
genomföra
övervakningen av användningen av medel så,
att det med hjälp av uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter
konstateras
om
de
nödvändiga förutsättningarna för beviljande
och betalning av stöd har funnits samt om
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits.
Enligt
förslaget
svarar
jordoch
skogsbruksministeriet således för att
övervakningen av användningen av medle n i
fråga om stöden enligt denna lag har ordnats
på
det
sätt
som
förutsätts
i
gemenskapslagstiftningen och de nationella
författningarna.
Landsbygdsverkets
skyldighet är i fråga om motsvarande stöd att
verkställa
övervakningen
och
övervakningssystemen
enligt
gemenskapslagstiftningen och de nationella
författningarna.
Med stöd av gemenskapslagstiftningen
handlar det i fråga om medlen ur
strukturfonden om uppgifter för den
utbetalande
myndigheten
och
förvaltningsmyndigheten vilka överförs till
ämbetsverket. I fråga om garantisektionen
vid
EUGFJ
handlar
det
om
övervakningsuppgifter som med stöd av
Europeiska gemenskapens lagstiftning hör
till ämbetsverket. Landsbygdsverkets uppgift
är till exempel att fastställa de riskanalyser
och grunder för urval som behövs då
stödtagarna väljs ut samt göra de centrala
urvalen för övervakningen.
Dessutom föreslås att det i 1 mom. ytterligare
införs
en
bestämmelse
som
ger
Landsbygdsverket
rätt
att
meddela
föreskrifter
av
teknisk
natur
om
övervakningen
och
uppföljningen
i
anslutning till skötseln av lån och stöd. En av
de
centrala
uppgifterna
för
Landsbygdsverket, som inrättas, är att sörja
för verkställigheten av övervakningen. Med
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beaktande av hur förvaltningen fungerar och
ur arbetsfördelningens synvinkel är det
synnerligen
viktigt
att
övervakningsuppgifterna
i
fråga
om
normgivning och verkställande inte fördelas
så att de sköts på olika håll, och därför är det
ändamålsenligt att övervakningsuppgifterna i
så stor utsträckning som möjligt överförs till
Landsbygdsverket.
Övervakningsoch
uppföljningsuppgifterna är en omfattande
helhet, där det i de normer som ges ingår en
stor mängd främst tekniska föreskrifter.
Europeiska gemenskapens förordningar
sätter
de
gränser
för
övervakningsbestämmelserna inom ramen
för vilka det nationella förfarandet skall ske.
Landsbygdsverket kan förslagsvis meddela
bl.a. sådana föreskrifter som till sitt
materiella innehåll hör till sektorn för den
verkställande makten och är interna för
förvaltningen och som i princip förpliktar
enbart myndigheter. Exempel härpå är
föreskrifter
till
TE-centralerna
om
förfarandet vid utövandet av tillsyn.
Landsbygdsverkets
rätt
att
meddela
föreskrifter om övervakning och uppföljning
utsträcker sig dock inte till att direkt meddela
föreskrifter som gäller näringsidkarnas
rättigheter och skyldigheter.
39 §. Övervakningen inom kreditinstitut. Det
föreslås att 2 mom. ändras så, att det
kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att
på en specificerad begäran utöver jord- och
skogsbruksministeriet ge Landsbygdsverket
sådana uppgifter som är nödvändiga för att
utreda om den sökande varit i behov av stöd
eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt
att ge de uppgifter och för granskning de
handlingar som behövs för att konstatera om
lånevillkoren och Europeiska gemenskapens
ifrågavarande regelverk, denna lag och de
författningar och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den har iakttagits i övrigt.
Eftersom Landsbygdsverket i fråga om
övervakningen ansvarar för det praktiska
verkställandet bör det eller en person som det
bemyndigat ha rätt att få de uppgifter och
handlingar som är nödvändiga för utförandet
av övervakningen.
40 §. Inspektionsrätt. Det föreslås att 1 mom.
ändras så, att också Landsbygdsverket har
rätt att utan förhandsmeddelande med hjälp

av de personer det bemyndigat utföra
inspektioner i anslutning till beviljandet,
betalningen och användningen av bidrag, lån
och andra stöd. Det föreslås att
Landsbygdsverket i 2 mom. tas med bland de
myndigheter som kan bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
utföra inspektioner för sin räkning. Eftersom
Landsbygdsverket
beträffande
övervakningen ansvarar för den praktiska
verkställigheten bör det eller den person det
bemyndigat ha rätt att utföra inspektioner så
som det bestäms i paragrafen. Definitionen i
2 mom. om en godtagbar revisor har även
preciserats och uppdaterats. Fullmakt att
utföra revision kan ges till CGR-, GRM- eller
OFR-revisorer
eller
till
motsvarande
revisionssammanslutningar.
I 3 mom. bestäms att inspektion inte får
utföras i lokaliteter som omfattas av
hemfriden. Det föreslås att momentet ändras
så att inspektion i en bostad endast får utföras
om det finns motiverad anledning att
misstänka att brott mot bestämmelserna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik eller mot lag har förekommit
eller kommer att förekomma. I regel finns det
vid inspektionerna inget behov av att komma
in
i
bostadsutrymmen,
eftersom
inspektionerna
riktar
sig
till
produktionsutrymmen,
boskapsbyggnader,
lager eller andra ställen som inte omfattas av
hemfriden, vilken säkerställs i grundlagen.
Ibland kan det dock uppstå situationer där det
för att syftet med inspektionen skall nås är
nödvändigt att verifiera sådana förhållanden
och omständigheter som finns i stödtagarens
bostad och inte kan utredas på annat sätt. I
enlighet med den utlåtandepraxis hos
grundlagsutskottet som hänför sig till 10 §
grundlagen (GrUU 19/2000 rd) får
inspektion utföras i lokaler som omfattas av
den i grundlagen tryggade hemfriden, dvs. i
lokaler som används för permanent boende,
endast om det finns en konkret och
specificerad anledning att misstänka att brott
mot lagen har begåtts eller kommer att begås.
I överensstämmelse med detta föreslås att det
föreskrivs att inspektion endast kan utföras
om det finns motiverad anle dning att
misstänka att brott mot bestämmelserna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
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jordbrukspolitik eller mot lag har förekommit
eller kommer att förekomma.
Det föreslås att 4 mom. ändras så att
Landsbygdsverket vid behov kan meddela
närmare föreskrifter om det tekniska
utförandet av inspektionerna. Eftersom
Landsbygdsverket har skyldighet att sörja för
verkställigheten för övervakningssystemen i
fråga om de stöd dom det förvaltar, bör
Landsbygdsverket även ha rätt att meddela
de föreskrifter om det tekniska utförandet av
inspektioner som behövs.
42 §. Utlämnande av sekretessbelagda
uppgifter. Det föreslås att det i 3 mom. införs
ett omnämnande om att en myndighet och
skogscentral som deltar i verkställigheten av
denna lag utan hinder av tystnadsplikten har
rätt att lämna ut de uppgifter som avses i
momentet även till Landsbygdsverket.
Skötseln av de verkställighetsuppgifter som
enligt
denna
lag
ankommer
på
Landsbygdsverket
förutsätter
att
Landsbygdsverket har rätt att få de uppgifter
som anges i momentet för de ändamål som
bestäms i momentet.
45 §. Behörigheten vid återkrav. Det föreslås
att
1
mom.
preciseras
så
att
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de bidrag som det har beviljat.
Det är ändamålsenligt att samma myndighet
som beviljar stöd även beslutar om återkrav
och indragning av det. Enligt 2 § 2 mom. 7
punkten i den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket hör återkrav av stöd till
ämbetsverkets uppgifter.
50 §. Ränta och dröjsmålsränta på belopp
som skall återbetalas. Det föreslås att 2
mom. ändras så att Landsbygdsverket i stället
för jord- och skogsbruksministeriet av
särskilda skäl kan besluta att den ränta eller
dröjsmålsränta som betalas på det belopp
som återkrävs kan lämnas helt eller delvis
ouppburen. När det gäller denna uppgift är
det fråga om avgöranden i enskilda fall på
basis av en ansökan, och därför anses
uppgiften
lämpa
sig
bäst
för
Landsbygdsverket. Det föreslås vidare att 2
mom. preciseras så, att räntan kan lämnas
ouppburen, om inte något annat följer av
gemenskapslagstiftningen.
54 §. Delgivning av beslut. Det föreslås att en
det i 1 mom. införs en bestämmelse om att

också ett beslut av Landsbygdsverket som
gäller bidrag eller annat stöd eller
betalningslättnad får delges sökanden per
post som vanligt brev. Förfarandet är det
samma som i fråga om de beslut som
arbetskrafts- och näringscentralerna ger.
55 §. Besvärsrätt. Det föreslås att det i 1
mom. införs en bestämmelse om att ändring i
beslut som Landsbygdsverket ger med stöd
av denna lag får sökas genom besvär hos
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.
Förslaget motsvarar det som i 10 § den
föreslagna lagen om Landsbygdsverket
bestäms om sökande av ändring i
Landsbygdsverkets beslut.
60 §. Förfarandet vid ändringssökande. Det
föreslås att det i paragrafen införs en
bestämmelse om att besvärsskriften vid
besvär i ett beslut som Landsbygdsverket gett
med stöd av denna lag kan sändas även till
Landsbygdsverket. Förfarandet är det samma
som i fråga om de beslut som arbetskraftsoch
näringscentralerna
ger.
Även
Landsbygdsverket
skall
sända
besvärsskriften och de handlingar som
uppkommit
i
ärendet
till
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
64 §. Närmare bestämmelser. Det föreslås att
2 mom. ändras så, att Landsbygdsverket i
stället för jord- och skogsbruksministeriet
meddelar närmare föreskrifter om förfarandet
vid ersättning av kostnader som ansluter sig
till skuldsanering. Landsbygdsverket får
dessutom fullmakt att besluta om hur
kalkyler och avtal i anslutning till stöd som
beviljas med stöd av denna lag görs upp samt
fullmakt att fastställa de formulär som
används vid beviljandet av stöd.
Det föreslås att 3 mom. ändras så att
Landsbygdsverket också kan meddela
närmare föreskrifter om förfarandet vid
ansökan, beviljande och betalning av stöd.
Den
uppgift
för
verkställande
av
stödsystemen som ges till Landsbygdsverket
förutsätter att Landsbygdsverket har en
fullmakt lik den som föreslagits att vid behov
meddela närmare föreskrifter av teknisk
natur om detaljer som hänför sig till
verkställandet av stödsystemen.
1.3.

Skoltlagen
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20 §. Övervakning. Det föreslås att
Landsbygdsverket tas med i paragrafen som
en myndighet som har rätt att utöver
ministeriet
och
arbetskraftsoch
näringscentralerna
utföra
inspektioner.
Landsbygdsverkets uppgift är att sörja för
verkställandet av de övervakningssystem
som Landsbygdsverket med stöd av denna
lag förvaltar.
Vidare föreslås att till paragrafen fogas en
bestämmelse om att inspektion får utföras i
en bostad endast om det finns motiverad
anledning att misstänka att brott mot
bestämmelserna
om
Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
eller mot lagen har förekommit eller kommer
att förekomma. I enlighet med den
utlåtandepraxis hos grundlagsutskottet som
hänför sig till 10 § grundlagen (GrUU
19/2000 rd) får inspektion utföras i lokaler
som omfattas av den i grundlagen tryggade
hemfriden, dvs. i lokaler som används för
permanent boende, endast om det finns en
konkret och specificerad anledning att
misstänka att brott mot lagen har begåtts eller
kommer att begås.
55 §. Verkställighetsmyndigheter. Det
föreslås att 1 mom. ändras så att
Landsbygdsverket
fogas
till
verkställighetsmyndigheterna.
Landsbygdsverket kan också vid behov
meddela närmare föreskrifter om de
förfaranden
som
skall
iakttas
vid
verkställandet av denna lag. Det föreslås att
det samtidigt görs en teknisk ändring så, att
det som verkställighetsmyndighet i stället för
Lapplands
landsbygdsdistrikt
anges
Lapplands arbetskrafts- och näringscentral,
till vilken landsbygdsdistriktets uppgifter
överfördes 1997. De uppgifter som
föreslagits Landsbygdsverket är till naturen
praktiska
styrningsoch
verkställighetsuppgifter som anknyter till
verkställandet av de uppgifter som föreskrivs
i 2 § lagen om Landsbygdsverket.
Det föreslås att det i 2 mom. görs en teknisk
ändring så att KERA Oy ändras till Finnvera
Abp och skogsnämnderna till skogscentraler,
eftersom dessa uppgifter numera sköts i
Finnvera Abp och i skogscentralerna.
63 §. Sökande av ändring. Det föreslås att det
till 1 mom. fogas en bestämmelse om att

ändring i beslut som Landsbygdsverket gett
med stöd av denna lag söks genom besvär
hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
Förslaget motsvarar det som i 10 § lagen om
Landsbygdsverket bestäms om sökande av
ändring i Landsbygdsverkets beslut.
65 §. Närmare stadganden, föreskrifter och
anvisningar. Det föreslås att 2 mom. ändras
så att genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet meddelas föreskrifter,
som är noggrannare än bestämmelserna i
denna lag och statsrådets förordning, om
beviljande av lån, bidrag och andra förmåner
och att Landsbygdsverket fastställer köpeoch skuldebrevsformulären, ansöknings- och
beslutsformulären samt andra formulär och
anvisningar som gäller förfaringssätten och
som behövs för verkställandet av denna lag.
De
uppgifter
som
föreslagits
för
Landsbygdsverket är klara uppgifter av
teknisk natur för verkställandet av
stödsystemen och behörigheten i fråga om
dessa bör finnas hos Landsbygdsverket.
1.4. Lagen om avträdelsestöd för
lantbruksföretagare

34 §. I enlighet med den föreslagna lagen om
Landsbygdsverket
inrättas
för
verkställighetsuppgifterna för jordbruks- och
landsbygdspolitiken Landsbygdsverket, till
vilket verkställighetsuppgifterna för åtgärder
enligt gemenskapslagstiftningen och den
nationella lagstiftningen överförs. I enlighet
med detta föreslås att lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare ändras
så att Landsbygdsverket får behörighet att
verkställa även systemet med avträdelsestöd
enligt den nämnda lagen. Det föreslås att
Landsbygdsverket i 1 mom. fogas till de
myndigheter som ansvarar för verkställandet
av
systemen
med
avträdelsestöd.
Landsbygdsverket sköter planeringen och
verkställandet
av
systemet
med
avträdelsestöd.
Landsbygdsverket
kan
överföra uppgifter för verkställandet av
avträdelsestöd så att Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt (LPA) även i fortsättningen
sköter beviljandet av avträdelsestöd och
betalningen till stödtagarna.
36 §. Det föreslås att Landsbygdsverket

20
fogas till de myndigheter som anges i 1
mom. och som vid sidan av kommunens
landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskraftsoch
näringscentralerna
samt
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall
övervaka att mottagaren av avträdelsestöd
inte bedriver jordbruk och att såväl
avträdaren som förvärvaren iakttar de
förbindelser som avträdelsestödet förutsätter.
Landsbygdsverket bör ha befogenhet liksom
föreslagits för att säkerställa att systemet med
avträdelsestöd,
som
Landsbygdsverket
ansvarar
för,
genomförs
på
ett
ändamålsenligt sätt.
40 §. Det föreslås att Landsbygdsverket
fogas till 5 mom. som en myndighet till
vilken Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
har skyldighet att lämna nödvändiga
uppgifter
om
förmånstagare
och
förbindelsegivare enligt denna lag för
övervakning av systemet för beskogning av
åker enligt lagen om strukturpolitiska
åtgärder inom jord- och skogsbruket
(1303/1994). Landsbygdsverket bör ha den
föreslagna befogenheten att få uppgifter för
att Landsbygdsverket effektivt skall kunna
sköta den övervakningsuppgift som det
tilldelats.
2. Närmare bestämmelser

Ändringarna i lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar, lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar, skoltlagen
och
lagen
om
avträdelsestöd
för
lantbruksföretagare förutsätter att också de
förordningar som ges med stöd av dessa
lagar ändras till motsvarande delar. Det är
närmast fråga om ändring av sådana
befogenhetsbestämmelser i fråga om vilka
den befogenhet för ett ministerium som
anges i en förordning överförs till
Landsbygdsverket.
Vidare föreslås att Landsbygdsverket också
ges befogenheter att utfärda rättsnormer i fall
där det är nödvändigt med tanke på skötseln
av Landsbygdsverkets uppgifter. Enligt
förslaget
utfärdar
Landsbygdsverket
bestämmelser med stöd av 3, 7, 11, 25, 26,
30, 32, 41, 44 och 64 § lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar 3, 7, 21, 22, 27, 37, 40

och 64 § lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar samt 55
och 65 § skoltlagen.
3. Ikraftträdande

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den
1 april 2002, i fråga om omräkningen till
euro och 9 § 3 mom. lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar dock den 1 januari
2002. Åtgärder som verkställigheten av
lagarna förutsätter får dock vidtas innan
lagarna träder i kraft.
4. Lagstiftningsordning

Enligt 80 § 2 mom. grundlagen kan andra
myndigheter än republikens president,
statsrådet och ministerierna genom lag
bemyndigas att utfärda rättsnormer i
bestämda frågor, om det med hänsyn till
föremålet för regleringen finns särskilda skäl
och regleringens betydelse i sak inte kräver
att den sker genom lag eller förordning. I det
lagförslag som gäller ändring av 3, 7, 11, 25,
26, 30, 32, 41, 44 och 64 § lagen om
finansiering av landsbygdsnäringar samt i
motsvarande paragrafer i det lagförslag som
gäller
lagen
om
finansiering
av
renhushållning och naturnäringar och i 55
och 65 § skoltlagen föreslås att
Landsbygdsverket ges rätt att utfärda
föreskrifter i ärenden av teknisk natur och i
fråga om vissa förfaranden. Det är här fråga
om en teknisk reglering som gäller detaljer
av underordnad betydelse, och därför torde
det kunna anses att 80 § 2 mom. grundlagen
inte lägger hinder i vägen för utfärdandet av
dylika normer. De lagförslag som gäller
ändring av 44 § lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar samt 40 § lagen om
finansiering
av
renhushållning
och
naturnäringar
gäller
överföring
av
inspektionsrätt till andra än myndigheter och
utvidgande av inspektionsrätten till lokaler
som omfattas av hemfrid. Till dessa delar
gäller det frågor som hänför sig till
tillämpning av 10 § och 124 § grundlagen.
Också till dessa delar torde det kunna anses
att
lagförslagen
inte
ingriper
i
omständigheter som är skyddade i
grundlagen. På grund av ärendets principiella
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betydelse anser regeringen det dock vara
önskvärt att Riksdagen begär ett utlåtande
om propositionen av grundlagsutskottet.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 §
1 mom. 5, 7 och 8 punkten, 7 § 2 och 3 mom., 8 § 1 mom., 11 § 3—5 mom., 21 § 4 mom.,
25 § 1 mom., 26 § 2 mom., 27 § 1, 2 och 4 mom., 28 § 2 mom., 29 § 1 och 4 mom., 30 §
2 mom., 31 § 3 mom., 32 § 1 mom., 34 och 35 §, 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 43 § 2 mom.,
44 § 1—3 mom., 45 § 3 mom., 46 § 4 mom., 52 § 2 mom., 55 § 1 mom., 58 § 1 mom., 60 och
62 §, 64 § 2 och 3 mom. samt 65 § 1 mom. 5 och 6 punkten,
av dessa lagrum 8 § 1 mom., 11 § 3—5 mom., 32 § 1 mom., 41 § 1 mom., 44 § 2 och 3 mom.,
64 § 2 och 3 mom. samt 65 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 44/2000, samt
fogas till 8 §, sådan den lyder i sistnämda lag, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och
3 mom. blir 3 och 4 mom., till 9 §, sådan den lyder i sistnämda lag, ett nytt 3 mom., till 11 §,
sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 6 mom., till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i
sistnämnda lag, ett nytt 2 mom, varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. samt till
44 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom, varvid de nuvarande 2—
4 mom. blir 3—5 mom., som följer:
3§

7§

Definitioner

Styrningen av medlen

I denna lag avses med
——————————————
5) förädling och marknadsföring av
jordbruksprodukter sådan bearbetning och
saluföring av sådana jordbruksprodukter som
avses i bilaga I till fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen,
——————————————
7) kreditinstitut andelsbanker, sparbanker
och affärsbanker och sammanslutningar som
hör till samma koncern som dem samt
Finlands Hypoteksförening och andra sådana
genom beslut av Landsbygdsverket närmare
angivna sammanslutningar vilkas verksamhet
kan jämställas med nämda kreditinstituts
verksamhet,
8) centralt finansiellt institut ett genom
beslut av Landsbygdsverket närmare angivet
kreditinstitut
eller
någon
annan
sammanslutning, vars verksamhet kan
jämställas med ett kreditinstituts verksamhet,
——————————————

——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet bestäms om styrningen
av medlen med hänsyn till region, bransch
och målgrupp. Dessutom meddelar jord- och
skogsbruksministeriet
föreskrifter
om
styrningen av medlen med hänsyn till belopp.
Landsbygdsverket
beslutar
dock
om
bevillningsfullmakterna för räntestödslån
samt om anvisningen av anslagskvoterna till
arbetskrafts- och näringscentralerna i fråga
om de strukturstöd för jordbruket som betalas
med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar på
de grunder som det bestämmer om
användningen av medel för undersökningar
och utredningar som gäller utvecklande av
landsbygden enligt vad som närmare bestäms
genom
förordning
av
statsrådet.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter än i denna lag och i en med stöd
av den utfärdad förordning av statsrådet om
de byggnadstekniska, -ekonomiska och -
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miljörelaterade aspekter som hänför sig till
byggande som skall stödjas enligt denna lag
och om de kostnader per enhet som härvid
skall godkännas.
8§
Finansiering från Europeiska gemenskapen
Jord- och skogsbruksministeriet är i fråga om
garantisektionen vid EUGFJ den behöriga
myndighet som avses i kommissionens
förordning (EG) nr 1663/95
om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid
avslutande
av
räkenskaperna
för
garantisektionen vid Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
och i fråga om de medel som beviljas från
utvecklingssektionen vid EUGFJ den
utbetalande
myndighet
och
förvaltningsmyndighet som avses i den
allmänna förordningen om strukturfonderna,
samt ställer medel till förfogande även för
andra ministeriers förvaltningsområden för
genomförande av programm som fonden
finansierar, oberoende av om medlen från
ovan nämnda fond beviljas staten direkt eller
staten för att förmedlas vidare. I syfte att
genomföra samlade programdokument eller
ett program för gemenskapsinitiativ kan jordoch skogsbruksministeriet också från en
utbetalningsmyndighet som avses i den
allmänna förordningen om strukturfonderna
ta
emot
medel
från
Europeiska
gemenskapens övriga strukturfonder för att
användas för syften enligt denna lag.
Landsbygdsverket är ett sådant förmedlande
organ som avses i artikel 2 i kommissionens
förordning
(EG)
nr
438/2001
om
genomförande bestämmelser till rådets
förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande
förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd
som
beviljas
inom
ramen
för
strukturfonderna. I egenskap av förmedlande
organ bereder Landsbygdsverket i fråga om
medel från utvecklingssektionen vid EUGFJ
ansökan om den delfinansiering som
gemenskapen står för, intäktsföringen av
medlen och den övriga bokföringen samt
redovisningen av medlen till kommissionen.
Angående dessa samt övriga uppgifter som

Landsbygsverket i egenskap av förmedlande
organ skall handha bestäms närmare genom
förordning av statsrådet. Genom förordning
av statsrådet bestäms även om lämnande av
nödvändiga utredningar till Europeiska
gemenskapens institutioner då ärenden som
avses i denna lag behandlas.
——————————————
9§
Allmänt
——————————————
Med avvikelse från det som bestäms i 1
mom.
tillämpas
vid
stödjandet
av
gemenskapsinitiativprogram som avses i
artikel 20.1 punkt a i strukturfondernas
allmänna förordning denna lag dock endast
på den nationella medfinansieringen.
11 §
Kompensationsbidrag, miljöbidrag och stöd
för åkerbeskogning
——————————————
Genom förordning som utfärdas av statsrådet
föreskrivs om de allmänna villkoren och
maximibeloppen
beträffande
kompensationsbidrag och bidrag för områden
med miljöbetingade restriktioner. Innan
förordningen utfärdas skall miljöministeriet
höras. Genom förordning som utfärdas av
jord- och skogsbruksministeriet utfärdas
närmare bestämmelser om genomförandet av
systemet med kompensationsbidrag och
bidrag för områden med miljöbetingade
restriktioner.
Jord- och skogsbruksministeriet bereder
systemet med miljöstöd för jordbruket och
genomförandet av det i samarbete med
miljöministeriet. Genom förordning av
statsrådet föreskrivs om de allmänna
villkoren för och maximibeloppen av
miljöstöd för jordbruket. Jord- och
skogsbruksministeriet
utfärdar
närmare
bestämmelser om genomförandet av systemet
med miljöstöd för jordbruket efter att ha hört
miljöministeriet.
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid
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behov
genom
förordning
närmare
bestämmelser om genomförandet av
stödsystemet
i
anknytning
till
åkerbeskogningen efter att ha hört
miljöministeriet. Genom förordning som
utfärdas av statsrådet föreskrivs om de
förutsättningar under vilka en åker godkänns
för beskogning samt om maximibeloppen av
arvodet för vård av beskogad åker och
kompensationen för inkomstbortfall i
samband med åkerbeskogning samt om de
allmänna villkoren.
Landsbygdsverket kan utfärda bestämmelser
av teknisk natur vilka anknyter till
genomförandet av systemen gällande
kompensationsbidrag, miljöbidrag och stöd
för åkerbeskogning.
21 §
Markköpslån
——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
utfärdas
närmare
bestämelser
om
det
godtagbara
anskaffningspriset och de grunder enligt
vilka det bestäms.
25 §
Räntan på statliga lån
Kreditinstituten kan bevilja lån av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond vilka anvisats
av jord- och skogsbruksministeriet (statliga
lån). Landsbygdsverket beslutar om
beviljande av lån till kreditinstitut för statlig
långivning som genomförs med medel ur
fonden.
——————————————
26 §
Statens ansvar
——————————————
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna

för det enligt denna lag samt de
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
samt iakttar god banksed. Det kreditinstitut
som har beviljat lånet är även skyldigt att
bevaka statens intressen och iaktta de
bestämmelser
som
meddelas
av
Landsbygdsverket när den egendom som
utgör säkerhet för lånet realiseras genom
frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller
konkursförfarande.
——————————————
27 §
Gottgörelser för statliga lån
Landsbygdsverket
beslutar
om
den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens och
en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har kunnat
täckas med medel från försäljningen av den
egendom som utgör säkerhet. Försäljning av
säkerheten krävs dock inte om gäldenären
eller en tredje person som ansvarar för lånet
vid företagssanering, skuldsanering för
privatpersoner eller vid en annan liknande
reglering
eller
vid
reglering
av
säkerhetsansvaret får behålla säkerheten.
Landsbygdsverket skall betala gottgörelsen
till
kreditinstitutet
med
medel
ur
gårdsbrukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren, skall
institutet betala de indrivna beloppen till
Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Landsbygdsverket kan av låntagaren
återkräva den gottgörelse som har betalts till
kreditinstitutet.
——————————————
Landsbygdsverket skall behandla en ansökan
om gottgörelse som gäller statliga lån inom
tre månader efter att kreditinstitutets ansökan
har inkommit till Landsbygdsverket och den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens och
en eventuell borgensmans insolvens har
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konstaterats. Om avgörandet av ansökan om
gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet
lämnar en tilläggsutredning, räknas tiden om
tre
månader
från
det
att
de
tilläggsutredningar som Landsbygdsverket
begärt har lämnats in till Landsbygdsverket.
Om tiden överskrids, är staten skyldig att
betala dröjsmålsränta för den överskridna
tiden enligt den räntefot som avses i 4 § 3
mom. räntelagen.
——————————————
28 §

betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån samt om övriga villkor för beviljande av
lånen och i anslutning till skötseln av dem.
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om förfaranden som anknyter till beviljande
av lånen och skötseln av dem samt om
förfarandet vid ändring av lånevillkoren.
——————————————

Redovisning av statliga lån
31 §
——————————————
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut på grundval av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom sju
bankdagar efter att kreditinstitutet har tagit
del av beslutet.
29 §
Ränta på räntestödslån
Den totalränta som kreditinstitutet uppbär för
ett räntestödslån får vara högst lika stor som
den ränta som banken uppbär för lån med
normal ränta vilka beviljas för liknande
ändamål förhöjd med de extra kostnader som
beviljandet och skötseln av räntestödslånen
medför. Landsbygdsverket har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ovan
avsedda räntan.
——————————————
Om omvandling av ränteförmånen till bidrag
samt om bidragets maximibelopp bestäms
genom förordning av statsrådet.
30 §
Allmänna bestämmelser om långivningen
——————————————
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om utlåtanden som krävs för
ansökan om lån, lyftandet av lånemedlen,
tiden för genomförande av projektet,

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse
——————————————
Genom beslut av Landsbygdsverket kan
bestämmas i vilka fall kreditinstituten kan
utföra ovan nämnda uppgifter utan ett
centralt finansiellt institut. Landsbygdsverket
undertecknar på statens vägnar de skuldebrev
som avses i 1 mom. 3 punkten.
32 §
Statsborgen
Landsbygdsverket eller en arbetskrafts- och
näringscentral
med
fullmakt
av
Landsbygdsverket kan på statens vägnar
ställa borgen som säkerhet för kapital och
ränta på lån med normala villkor och
räntestödslån
som
beviljats
landsbygdsföretag och andra stödberättigade
sammanslutningar för anläggningstillgångar
och driftskapital samt för andra betalningar
enligt kreditvillkoren. I den årliga fullmakt
som ges arbetskrafts- och näringscentralerna
skall ingå maximibeloppet för en enskild
borgensförbindelse, maximibeloppet för de
årliga borgensförbindelserna och de allmänna
villkor som tas med i borgensförbindelserna.
Bestämmelser om när borgen innehåller stöd
och hur stödbeloppet skall räknas utfärdas
genom förordning av statsrådet. Låntagaren
skall för statsborgen betala en borgensavgift
som
intäktsförs
i
gårdsbrukets

26
utvecklingsfond. Kreditinstitutet ser till att
avgiften redovisas till staten. Om avgiftens
belopp och uppbärandet av den bestäms
genom förordning som utfärdas av statsrådet.
Landbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid uppbärande
av borgensavgift.
Kapital på borgenskrediter får samtidigt vara
obetalda till ett belopp av högst 80 miljoner
euro.
——————————————
34 §

betalning av amortering på statliga lån inte
beviljas, om realsäkerheten för lånet eller
borgen genom affärsverksamhet eller därmed
jämförlig verksamhet tryggar betalningen av
amorteringen. Av synnerligen vägande skäl
kan befrielse från betalning dock beviljas.
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om beviljande av befrielse från
betalning av synnerligen vägande skäl. I
sådana fall skall ansökan sändas till
Landsbygdsverket för avgörande.
——————————————
41 §

Avstående från regressanspråk
Övervakning
Landsbygdsverket kan besluta att lånekapital,
räntor och borgensavgift för ett lån som på
grundval av borgen har betalts till
kreditinstitutet av statens medel skall lämnas
oindrivna hos den som på grund av bestående
arbetsoförmåga,
långvarig
arbetslöshet,
vårdnadsskyldighet eller av annan härmed
jämförbar orsak inte rimligen kan väntas
klara av betalningarna.
35 §
Ersättning för kreditinstituts kostnader
För de kostnader som skötseln av statliga lån
medför betalas till ett kreditinstitut en
ersättning
om
vars
storlek
och
betalningsvillkor bestäms genom förordning
av statsrådet.
Landsbygdsverket kan besluta att de
ersättningar enligt 1 mom. som betalts till
kreditinstitutet för skötseln av statliga lån
helt eller delvis skall återkrävas hos
kreditinstitutet, om det inte har skött ett
statligt lån så som det bestäms i denna lag
eller med stöd av den. Utan hinder av
bestämmelserna i 46 § kan ersättningarna
återkrävas under hela lånetiden.
37 §
Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering
Vid frivillig skuldsanering kan befrielse från

Jord- och skogsbruksministeriet skall se till
att övervakningen av användningen av medel
har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.
Landsbygdsverket
skall
genomföra
övervakningen av användningen av medel så
att det med hjälp av nödvändliga uppgifter
om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter
konstateras
huruvida
förutsättningarna
för
beviljande
och
betalning av stöd har funnits samt huruvida
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd
har
iakttagits.
Handelsoch
industriministeriet bär dock det primära
ansvaret för övervakningen och inspektionen
av användningen av stödet för förädling och
marknadsföring i fråga om delfinansierat
stöd enligt artikel 25-28 i EG:s förordning
om
utveckling
av
landsbygden.
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
av teknisk natur om övervakningen och
uppföljningen av användningen av lån och
stöd.
——————————————
43 §
Övervakningen inom kreditinstitut
——————————————
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jordoch
skogsbruksministeriet
eller
Landsbygdsverket sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den sökande
varit i behov av stöd eller inte.
Kreditinstitutet är också skyldigt att ge jord-

27
och
skogsbruksministeriet
eller
Landsbygdsverket de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för att
konstatera huruvida lånevillkoren samt
Europeiska gemenskapens regelverk, denna
lag samt de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den har iakttagits i övrigt.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller även
sekretessbelagda uppgifter.
44 §
Inspektionsrätt
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna, i fråga om sådan
delfinansierad förädling och marknadsföring
av jordbruksprodukter som avses i artikel
25—28 i EG:s förordning om utveckling av
landsbygden handels- och industriministeriet
samt i fråga om stöd för åkerbeskogning och
andra skogsbruksåtgärder skogscentralerna
liksom i fråga om sådana avtal om
specialstöd inom miljöstödet vilka baserar
sig på planer de regionala miljöcentralerna
har rätt att låta bemyndigade personer utan
förhandsmeddelande utföra inspektioner i
anslutning till att bidrag, lån och andra stöd
beviljas, utbetalas och används.
För att tillsynen och inspektionerna skall
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
för ministeriets och Landsbygdsverkets
räkning utföra de inspektioner enligt 1 mom.
som gäller användningen av stöd och som
riktar sig mot dem som förmedlar och
beviljar stöd samt mot stödtagarna. Revisorn
skall vara en sådan i revisionslagen
(936/1994) eller lagen om revisorer inom den
offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999) avsedd godkänd revisor eller
revisionssammanslutning.
På
revisorn
tillämpas lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982), språklagen (148/1922), lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999)
samt
14
och
15
§
statstjänstemannalagen (750/1994).
Stödtagaren är skyldig att utan ersättning för
dem som utför inspektioner framlägga alla

behövliga räkenskaps- och andra handlingar,
varmed även avses motsvarande material
som framställts eller lagrats med hjälp av
automatisk databehandling eller på något
annat motsvarande sätt, samt att även i övrigt
bistå vid inspektionen. De ovan nämnda
personerna har rätt att i den omfattning som
tillsynsuppgiften
förutsätter
inspektera
stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar,
produktions- och förädlingsanläggningar,
lager,
försäljningsoch
marknadsföringsutrymmen
samt
övriga
omständigheter som är en förutsättning för
att stöd skall beviljas och betalas ut.
Inspektionen kan gälla såväl den egentliga
stödtagaren som den som förmedlar stödet.
Inspektion får utföras i en bostad endast om
det finns motiverad anledning att misstänka
att någon brutit eller bryter mot
bestämmelserna
om
Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
eller mot lag.
Landsbygdsverket kan vid behov utfärda
närmare bestämmelser om det tekniska
utförandet av inspektioner.
——————————————
45 §
Erhållande, utlämnande och hemlighållande
av uppgifter
——————————————
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag och skogscentralen har utan
hinder av tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, i
fråga om sådan delfinansierad förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter som
avses i artikel 25—28 i EG:s förordning om
utveckling av landsbygden handels- och
industriministeriet
samt
miljöministeriet
lämna en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift
för
vidareförmedling
till
vederbörande institution inom Europeiska
gemenskapen som behövs för övervakningen
av att Europeiska gemenskapens lagstiftning
har iakttagits då ett stöd beviljats med
delfinansiering av Europeiska gemenskapen.
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——————————————
46 §
58 §
Återkrav av stöd och statligt lån hos
stödtagaren
——————————————
Vederbörande
ministerium
och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de bidrag som de har beviljat. I
övrigt
beslutar
arbetskraftsoch
näringscentralen om återkrav och indragning
av stöd. Genom förordning av statsrådet kan
stadgas om den tid inom vilken stödet skall
återkrävas. Stöd får inte återkrävas efter att
tio år har förflutit från utbetalningen av den
sista stödposten.
——————————————

Ändringssökande
I ett beslut som Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen fattat med
stöd av denna lag får parten söka ändring
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd inom 30 dagar efter att han
eller hon har fått del av beslutet.
——————————————
60 §
Förfarandet vid ändringssökande

——————————————
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
besluta att den i 1 mom. avsedda räntan
lämnas helt eller delvis ouppburen, om inte
något
annat
följer
av
gemenskapslagstiftningen.

I de fall som avses i 58 § kan besvärsskriften
tillställas besvärsmyndigheten eller den
arbetskrafts- och näringscentral vars beslut
överklagas. Om ändring söks i beslut som
Landsbygdsverket fattat med stöd av denna
lag, kan besvärsskriften även sändas till
Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen skall sända
besvärsskriften samt de handlingar som
uppkommit i ärendet och sitt utlåtande över
besvären
till
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.

55 §

62 §

Myndigheter

Delgivning av beslut

Verkställigheten av denna lag handhas av
jordoch
skogsbruksministerie t,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna, skogscentralerna samt de
kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring
av
jordbruksprodukter
handhas verkställigheten av denna lag även
av handels- och industriministeriet. Till den
del det är fåga om miljöstödet för jordbruket
handhas verkställigheten av denna lag av
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket
i
samarbete
med
miljöministeriet. Genom förordning av
statsrådet bestäms närmare hur behörigheten
fördelas mellan ministerierna.

Ett beslut av Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen som gäller
en ansökan om bidrag eller något annat stöd
eller betalningslättnad får delges sökanden
per post som vanligt brev. Om inte något
annat visas, anses delgivningen då ha skett
den sjunde dagen efter att beslutet postades.
I fråga om delgivning av ett beslut av
Landsbygdsverket eller arbetskrafts- och
näringscentralen iakttas i övriga fall lagen
om
delgivning
i
förvaltningsärenden
(232/1966).

52 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas

64 §
Närmare bestämmelser
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——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
bestäms
mera
65 §
ingående än i lagen och statsrådets
förordning om de godtagbara kostnaderna för
Användningen av medel ur gårdsbrukets
åtgärder
som
stöds,
de
maximala
utvecklingsfond
totalinvesteringar som stöds, om tiden för
genomförande av projekt och åtgärder och Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får,
överföring av stöd. Genom förordning av utöver vad som ovan bestäms om
jord- och skogsbruksministeriet bestäms om användningen av dem, användas för
den
sökandes
självkostnadsandel
i
——————————————
skuldsaneringsplanen.
Landsbygdsverket
5)
bidrag och statliga lån enligt 16, 17, 21
meddelar närmare föreskrifter om förfarandet
och
22 § i denna lag samt för bidrag och
vid ersättning av kostnader som ansluter sig
statliga
lån som Europeiska utvecklings- och
till
skuldsanering.
Landsbygdsverket
garantifonden
för
jordbruket
delvis
bestämmer hur behövliga likviditets- och
finansierar
när
särskilda
skäl
föreligger
enligt
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
10
§
1
mom.
5
punkten
samt
för
bidrag
enligt
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag och
13
§,
avtal om skuldsanering skall göras upp.
Landsbygdsverket fastställer köpe- och 6) beskogning av åker i Landsbygdsverkets
skuldebrevsformulären samt ansöknings-, och arbetskrafts- och näringscentralens
avtals- och beslutsformulären. I ärenden besittning och behövliga skogsvårds- och
enligt 15 § i denna lag fastställs dock skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker
ansöknings-, avtals- och beslutsformulären som är i deras besittning, samt för
——————————————
av jord- och skogsbruksministeriet.
———
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid ansökan samt
beviljande och betalning av stöd och lån. Denna lag träder i kraft den 200 .
Även genom förordning av handels- och Lagens 9 § 3 mom. och 32 § 2 mom. träder
industriministeriet kan närmare föreskrifter dock i kraft den 1 januari 2002.
utfärdas om dessa omständigheter till den del Åtgärder som verkställigheten av lagen
det gäller stöd för förädling och förutsätter får vidtas innan lagen träder i
marknadsföring
inom
dess kraft.
förvaltningsområde.
—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar
(45/2000) 3 § 6 och 7 mom., 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 § 2 mom., 23 § 1 och 2
mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 27 § 2 mom., 28 § 3 mom., 29 § 2 mom., 31 §
2 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 40 § 1—4 mom., 42 § 3 mom., 45 § 1
mom., 50 § 2 mom., 54 § 1 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 64 § 2 och 3 mom. samt
fogas till 7 § ett nytt 3 mom. och till 8 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom.
blir 3 och 4 mom., som följer:
3§
Definitioner
——————————————
Med kreditinstitut avses andelsbanker,
sparbanker och affärsbanker samt
sammanslutningar som hör till samma
koncern som dem samt Finlands
Hypoteksförening och andra sådana genom
beslut av Landsbygdsverket närmare angivna
sammanslutningar, vilkas verksamhetg kan
jämställas med nämnda kreditinstituts
verksamhet.
Med centralt finansiellt institut eller
finansiellt serviceföretag avses ett genom
beslut av Landsbygdsverket närmare angivet
kreditinstitut
eller
någon
annan
sammanslutning, vars verksamhet kan
jämställas med ett kreditinstituts verksamhet.
——————————————
7§
Styrning av medlen
——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet bestäms om styrningen
av medlen med hänsyn till region, bransch
och målgrupp. Dessutom meddelar jord- och
skogsbruksministeriet
föreskrifter
om
styrningen av medlen med hänsyn till belopp.
Landsbygdsverket
beslutar
dock
om

bevillningsfullmakterna för räntestödslån och
om anvisningen av anslagskvoterna till
arbetskrafts- och näringscentralerna i fråga
om de strukturstöd för renhushållningen och
naturnäringarna som betalas med medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter än i denna lag och i en med stöd
av den utfärdad förordning av statsrådet om
de byggnadstekniska, -ekonomiska och
-miljörelaterade aspekter som hänför sig till
byggande som skall stödjas enligt denna lag
och om de kostnader per enhet som härvid
skall godkännas.
8§
Finansiering från Europeiska gemenskapen
Jord- och skogsbruksministeriet är i fråga om
garantisektionen vid EUGFJ den behöriga
myndighet som avses i kommissionens
förordning (EG) nr 1663/95
om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid
avslutande
av
räkenskaperna
för
garantisektionen vid Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
och i fråga om de medel som beviljas från
utvecklingssektionen vid EUGFJ den
utbetalande
myndighet
och
förvaltningsmyndighet som avses i den
allmänna förordningen om strukturfonderna,
samt ställer medel till förfogande även för
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andra ministeriers förvaltningsområden för
genomförande av programm som fonden
finansierar, oberoende av om medlen från
ovan nämnda fond beviljas staten direkt eller
staten för att förmedlas vidare. I syfte att
genomföra samlade programdokument eller
ett program för gemenskapsinitiativ kan jordoch skogsbruksministeriet också från en
utbetalningsmyndighet som avses i den
allamänna förordningen om strukturfonderna
ta
emot
medel
från
Europeiska
gemenskapens övriga strukturfonder för att
användas för syften enligt denna lag.
Landsbygdsverket är ett sådant förmedlande
organ som avses i artikel 2 i kommissionens
förordning
(EG)
nr
438/2001
om
genomförande bestämmelser till rådets
förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande
förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd
som
beviljas
inom
ramen
för
strukturfonderna. I egenskap av förmedlande
organ bereder Landsbygdsverket i fråga om
medel från utvecklingssektionen vid EUGFJ
ansökan om den delfinansiering som
gemenskapen står för, intäktsföringen av
medlen och den övriga bokföringen samt
redovisningen av medlen till kommissionen.
Angående dessa samt övriga uppgifter som
Landsbygsverket i egenskap av förmedlande
organ skall handha bestäms närmare genom
förordning av statsrådet. Genom förordning
av statsrådet bestäms även om lämnande av
nödvändiga utredningar till Europeiska
gemenskapens institutioner då ärenden som
avses i denna lag behandlas.
——————————————

21 §
Statliga lån och ränta på dem
Kreditinstituten kan bevilja lån av medel som
anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets
utvecklingsfond
(statliga
lån).
Landsbygdsverket beslutar om beviljande av
lån till kreditinstitut för statlig långivning
som genomförs med medel ur fonden.
——————————————

22 §
Statens ansvar
——————————————
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet enligt denna lag
samt de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den samt iakttar god banksed. Det
kreditinstitut som har beviljat lånet är även
skyldigt att bevaka statens intressen och
iaktta de bestämmelser som meddelas av
Landsbygdsverket när den egendom som
utgör säkerhet för lånet realiseras genom
frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller
konkursförfarande.
——————————————
23 §
Gottgörelser för statliga lån
Landsbygdsverket
beslutar
om
den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens och
en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har kunnat
täckas med medel från försäljningen av den
egendom som utgör säkerhet. Försäljning av
säkerheten krävs dock inte om gäldenären
eller en tredje person som ansvarar för lånet
vid företagssanering, skuldsanering för
privatpersoner eller vid en annan liknande
reglering
eller
vid
reglering
av
säkerhetsansvaret får behålla säkerheten.
Landsbygdsverket skall betala gottgörelsen
till
kreditinstitutet
med
medel
ur
gårdsbrukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren, skall
institutet betala de indrivna beloppen till
Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Landsbygdsverket beslutar om återkrav hos
låntagaren av den gottgörelse som har betalts
till kreditinstitutet.
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——————————————
24 §

27 §

Behandlingstiden för ansökan om gottgörelse
och dröjsmålsräntor på gottgörelser

Allmänna bestämmelser om långivningen

Landsbygdsverket skall behandla en ansökan
om gottgörelse som gäller statliga lån inom
tre månader efter att kreditinstitutets ansökan
har inkommit till Landsbygdsverket och den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens och
en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats. Om avgörandet av ansökan om
gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet
lämnar tilläggsutredning, räknas tiden om tre
månader från det att de tilläggsutredningar
som Landsbygdsverket begärt har lämnats till
det. Om tiden överskrids, är staten skyldig att
betala dröjsmålsränta för den överskridande
tiden enligt den räntefot som avses i 4 § 3
mom. räntelagen (633/1982).
——————————————
25 §

——————————————
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om utlåtanden som krävs för
ansökan om lån, lyftandet av lånemedlen,
tiden för genomförande av projektet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån samt om övriga villkor för beviljande av
lånen och i anslutning till skötseln av dem.
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om de förfaranden som anknyter till
beviljande av lånen och skötseln av dem
samt om förfarandet vid ändring av
lånevillkoren.
——————————————

Redovisning av statliga lån
28 §
——————————————
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut på grundval av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom sju
bankdagar efter att kreditinstitutet har tagit
del av beslutet.
26 §
Ränta på räntestödslån
Den totalränta som kreditinstitutet uppbär för
ett räntestödslån får vara högst lika stor som
den ränta som banken uppbär för lån med
normal ränta vilka på sedvanliga villkor
beviljas för liknande ändamål förhöjd med de
extra kostnader som beviljandet och skötseln
av
räntestödslånen
medför.
Landsbygdsverket har rätt att inte godkänna
ett lån som räntestödslån, om totalräntan på
lånet avviker från den ovan avsedda räntan.
——————————————

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse
——————————————
Genom beslut av Landsbygdsverket kan
bestämmas i vilka fall kreditinstituten kan
utföra ovan nämnda uppgifter utan ett
centralt finansiellt institut eller ett finansiellt
serviceföretag.
Landsbygdsverket
undertecknar på statens vägar de skuldebrev
som avses i 1 mom. 3 punkten.
29 §
Ersättning för kreditinstitutens kostnader
——————————————
Landsbygdsverket beslutar att de ersättningar
enligt 1 mom. som betalts till ett
kreditinstitut för skötseln av statliga lån helt
eller
delvis
skall
återkrävas
hos
kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har
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skött ett statligt lån så som det bestäms i
denna lag eller med stöd av den eller så som
god banksed kräver. Utan hinder av
bestämmelserna i 43 och 44 § kan
ersättningarna återkrävas under hela
lånetiden.

betalning av stöd har funnits samt huruvida
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits. Landsbygdsverket kan
meddela föreskrifter av teknisk natur om
övervakningen och uppföljningen
av
användingen av lån och stöd.
——————————————

31 §
39 §
Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering
——————————————
Vid frivillig skuldsanering kan befrielse från
betalning av amorteringar på statliga lån inte
beviljas, om realsäkerheten för lånet eller
borgen genom affärsverksamhet eller därmed
jämförlig verksamhet tryggar betalningen av
amorteringarna. Av synnerligen vägande skäl
kan befrielse från betalning dock beviljas.
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om beviljande av befrielse från
betalning av synnerligen vägande skäl. I
sådana fall skall ansökan sändas till
Landsbygdsverket för avgörande.
——————————————
35 §
Myndigheter
Verkställigheten av denna lag handhas av
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna samt de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna.
——————————————
37 §
Övervakning
Jord- och skogsbruksministeriet skall se till
att övervakningen av användningen av medel
har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.
Landsbygdsverket
skall
genomföra
övervakningen av användningen av medel så
att det med hjälp av nödvändiga uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter
konstateras
huruvida
förutsättningarna
för
beviljande
och

Övervakningen inom kreditinstitut
——————————————
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jordoch
skogsbruksministeriet
eller
Landsbygdsverket eller en person som de
bemyndigat sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den sökande
varit i behov av stöd eller inte.
Kreditinstitutet är också skyldigt att ge jordoch
skogsbruksministeriet
eller
Landsbygdsverket eller en person som de
bemyndigat de uppgifter och för granskning
de handlingar som behövs för att konstatera
huruvida lånevillkoren samt Europeiska
gemenskapens rättsakter, denna lag samt de
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
har iakttagits i övrigt. Skyldigheten att lämna
uppgifter gäller även sekretessbelagda
uppgifter.
40 §
Inspektionsrätt
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralerna har rätt att utan
förhandsmeddelande utföra inspektioner i
anslutning till att bidrag, lån och andra stöd
beviljas, utbetalas och används.
För tillsynen och inspektionerna enligt 1
mom. kan jord- och skogsbruksministeriet
och Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
för ministeriets och Landsbygdsverkets
räkning utföra de inspektioner enligt 1 mom.
som gäller användningen av stöd och som
riktar sig mot dem som förmedlar och
beviljar stöd samt mot stödtagarna. Revisorn
skall vara en godkänd revisor eller
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sammanslutning som avses i revisionslagen
(936/1994) eller lagen om revisorer inom den
offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999). På revisorn tillämpas lagen om
förvaltningsförfarande
(598/1982),
språklagen (148/1922), lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999)
samt 14 och 15 § statstjänstemannalagen
(750/1994).
Stödtagaren är skyldig att utan ersättning för
dem som utför inspektioner och som avses i
1 och 2 mom. framlägga alla behövliga
räkenskaps- och andra handlingar, varmed
även avses motsvarande material som
framställts eller lagrats med hjälp av
automatisk databehandling eller på något
annat motsvarande sätt, samt att även i övrigt
bistå vid inspektionen. I den omfattning som
tillsynsuppgiften kräver kan inspektionen
inbegripa stödtagarens husdjursbyggnader,
odlingar,
produktionsoch
förädlingsanläggningar, lager, försäljningsoch marknadsföringsutrymmen samt övriga
omständigheter som är en förutsättning för
att stöd skall beviljas och betalas ut.
Inspektionen kan gälla såväl den egentliga
stödtagaren som den som förmedlar stödet.
Inspektion får utföras i en bostad endast om
det finns motiverad anledning att misstänka
att någon brutit eller bryter mot
bestämmelserna
om
Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
eller mot lag.
Landsbygdsverket kan vid behov meddela
närmare föreskrifter om det i 1 och 2 mom.
avsedda
tekniska
utförandet
av
inspektionerna.
——————————————

uppgift som behövs för övervakningen av att
Europeiska gemenskapens lagstiftning har
iakttagits
då
stöd
beviljats
med
delfinansiering av gemenskapen.
45 §
Behörigheten vid återkrav
Jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de stöd som de har beviljat. I
övrigt
beslutar
arbetskraftsoch
näringscentralen om återkrav och indragning
av stöd, såvida inte Landsbygdsverket har
förbehållit sig beslutanderätten i ett enskilt
ärende eller i vissa ärenden. Genom
förordning av statsrådet kan föreskrivas om
den tid inom vilken stödet skall återkrävas.
Stöd får inte återkrävas efter att tio år har
förflutit från utbetalningen av den sista
stödposten.
——————————————
50 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas

42 §

——————————————
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl, om
något
annat
inte
följer
av
gemenskapslagstiftningen, besluta att den i 1
mom. avsedda räntan lämnas helt eller delvis
ouppburen, om förmildrande omständigheter
anknyter till stödtagarens förfarande eller
stödtagarens situation på grund av ålderdom,
sjukdom, bestående arbetsoförmåga eller
tvingande ekonomiska svårigheter eller av
någon annan motsvarande orsak är sådan att
räntorna inte skulle kunna drivas in.

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

54 §

——————————————
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag har utan hinder av
tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket
och för vidareförmedling till vederbörande
institution inom Europeiska gemenskapen
lämna ut en sådan i övrigt sekretessbelagd

Delgivning av beslut
Ett beslut av Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen som gäller
en ansökan om stöd eller betalningslättnad
får delges sökanden per post som vanligt
brev. Om inte något annat visas, anses
delgivningen då ha skett den sjunde dagen
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efter att beslutet postades.
——————————————
55 §
Besvärsrätt
I ett beslut som Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen fattat med
stöd av denna lag får parten söka ändring
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd inom 30 dagar efter att han
eller hon har fått del av beslutet.
——————————————
56 §
Förfarandet vid ändringssökande
Besvärsskriften
kan
tillställas
besvärsmyndigheten eller den arbetskraftsoch näringscentral vars beslut överklagas.
Om
ändring
söks
i
beslut
som
Landsbygdsverket fattat med stöd av denna
lag, kan besvärsskriften även sändas till
Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen skall sända
besvärsskriften samt de handlingar som
uppkommit i ärendet och sitt utlåtande över
besvären
till
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.
——————————————

Närmare bestämmelser
——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
bestäms
mera
ingående än i lagen och statsrådets
förordning om de godtagbara kostnaderna för
åtgärder
som
stöds,
de
maximala
totalinvesteringar som stöds, om tiden för
genomförande av projekt och åtgärder och
överföring av stöd. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet bestäms om
den
sökandes
självkostnadsandel
i
skuldsaneringsplanen.
Landsbygdsverket
meddelar närmare föreskrifter om förfarandet
vid ersättning av kostnader som ansluter sig
till skuldsanering.
Landsbygdsverket bestämmer hur behövliga
likviditets- och lönsamhetskalkyler samt
andra kalkyler, utvecklingsplaner för
landsbygdsföretag
och
avtal
om
skuldsanering skall göras upp samt fastställer
skuldebrevsformulären och ansöknings-,
avtalsoch
beslutsformulären.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid ansökan samt
beviljande och betalning av stöd.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

64 §
—————
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3.
Lag
om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 20 §, 55 § 1 och 2 mom., 63 § 1 mom.
samt rubriken för 65 § 2 mom. som följer:
20 §
Övervakning
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralen har rätt att låta av dem
bemyndigade personer utföra inspektioner
som gäller användningen av bidrag och lån.
Bidrags- och låntagarna är skyldiga att för
dem visa alla behövliga räkenskapsböcker
och andra handlingar samt att även i övrigt
bistå vid inspektionen. Inspektion i en bostad
får endast utföras om det finns motiverad
anledning att misstänka att brott mot
bestämmelserna
om
Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
eller mot lag har förekommit eller kommer
att förekomma.

kommunala myndigheter, Finnvera Abp,
Renbeteslagsföreningen och renbeteslagen,
skogscentaler
samt
andra
rådgivningsorganisationer.
——————————————
63 §
Sökande av ändring
I beslut som Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen fattar i en
fråga som avses i denna lag får ändring sökas
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då
den som söker ändring har fått kännedom om
beslutet.
——————————————
65 §

55 §
Närmare bestämmelser
Verkställighetsmyndigheter
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket, Lapplands arbetskraftsoch
näringscentral,
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
Enare
kommun
samt
Forststyrelsen
sköter
verkställigheten av denna lag. Forststyrelsens
naturvårdsområde i norra Lappland handhar
skötseln av statens mark- och vattenområden
inom skoltområdet samt andra åtgärder i
anslutning till nyttjandet av dem vilka
förutsätts i denna lag. Landsbygdsverket kan
vid behov meddela närmare föreskrifter om
de förfaranden som skall iakttas vid
verkställigheten av denna lag.
I uppgifter som avses i denna lag får, enligt
vad som närmare föreskrivs genom
förordning av statsrådet, som hjälp anlitas
länsstyrelsen i Lapplands län, statliga och

——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser,
som är noggrannare än bestämmelserna i
denna lag och en med stöd av den utfärdad
förordning av statsrådet, om beviljande av
lån, bidrag och andra förmåner som avses i
denna lag. Landsbygdsverket fastställer
köpeoch
skuldebrevsformulären,
ansöknings- och beslutsformulären samt
andra formulär och anvisningar som gäller
förfaringssätten och som behövs för
verkställigheten av denna lag.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Åtgärder som verkställigeten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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4.
Lag
om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994)
34 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom., sådana de lyder i lag 1326/1999, som följer:
34 §
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskraftsoch näringscentralerna, Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriet,
Renbeteslagsföreningen
och
pensionsanstalten.
——————————————

——————————————
40 §
——————————————
Pensionsanstalten har skyldighet att lämna
jord- och skogsbruksministeriet samt
Landsbygdsverket nödvändiga uppgifter om
förmånstagare och förbindelsegivare enligt
denna lag för övervakning av stödsystemet
för beskogning av åker enligt lagen om
strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994).
———

36 §
Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
Landsbygdsverket
samt
jordoch Denna lag träder i kraft den 200 .
skogsbruksministeriet skall vid sidan av Åtgärder som verkställigheten av lagen
pensionsanstalten övervaka att mottagaren av förutsätter får vidtas innan lagen träder i
avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och att kraft.
såväl avträdaren som förvärvaren iakttar
förbindelserna enligt denna lag.
—————
Helsingfors den 5 oktober 2001
Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 §
1 mom. 5, 7 och 8 punkten, 7 § 2 och 3 mom., 8 § 1 mom., 11 § 3—5 mom., 21 § 4 mom., 25
§ 1 mom., 26 § 2 mom., 27 § 1, 2 och 4 mom., 28 § 2 mom., 29 § 1 och 4 mom., 30 § 2 mom.,
31 § 3 mom., 32 § 1 mom., 34 och 35 §, 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 43 § 2 mom., 44 § 1—3
mom., 45 § 3 mom., 46 § 4 mom., 52 § 2 mom., 55 § 1 mom., 58 § 1 mom., 60 och 62 §, 64 §
2 och 3 mom. samt 65 § 1 mom. 5 och 6 punkten,
av dessa lagrum 8 § 1 mom., 11 § 3—5 mom., 32 § 1 mom., 41 § 1 mom., 44 § 2 och 3 mom.,
64 § 2 och 3 mom. samt 65 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 44/2000, samt
fogas till 8 §, sådan den lyder i sistnämda lag, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och
3 mom. blir 3 och 4 mom., till 9 §, sådan den lyder i sistnämda lag, ett nytt 3 mom., till 11 §,
sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 6 mom., till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i
sistnämnda lag, ett nytt 2 mom, varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. samt till
44 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom, varvid de nuvarande 2—
4 mom. blir 3—5 mom., som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§
Definitionern

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — ———
5) förädling och marknadsföring av
jordbruksprodukter sådan bearbetning och
saluföring av sådana jordbruksprodukter
som avses i bilaga II till fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen,
— — — — — — — — — — — ———
7) kreditinstitut andelsbanker, sparbanker
och affärsbanker samt sammanslutningar
som hör till nämnda bankers koncerner och
Finlands Hypoteksförening och annan
genom jord- och skogsbruksministeriets
beslut närmare bestämd sammanslutning,
vars verksamhet kan jämställas med
nämnda kreditinstitut,
8) centralt finansiellt institut ett genom
jord- och skogsbruksministeriets beslut

— — — — — — — — — — — ———
5) förädling och marknadsföring av
jordbruksprodukter sådan bearbetning och
saluföring av sådana jordbruksprodukter
som avses i bilaga I till fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen,
— — — — — — — — — — — ———
7) kreditinstitut andelsbanker, sparbanker
och affärsbanker och sammanslutningar
som hör till samma koncern som dem samt
Finlands Hypoteksförening och andra
sådana genom beslut av Landsbygdsverket
närmare angivna sammanslutningar vilkas
verksamhet kan jämställas med nämda
kreditinstituts verksamhet,
8) centralt finansiellt institut ett genom
beslut av Landsbygdsverket närmare
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

jord- och skogsbruksministeriets beslut
närmare fastställt kreditinstitut eller annan
sammanslutning, vars verksamhet kan
jämställas med ett kreditinstitut,
— — — — — — — — — — — ———

beslut av Landsbygdsverket närmare
angivet kreditinstitut eller någon annan
sammanslutning, vars verksamhet kan
jämställas
med
ett
kreditinstituts
verksamhet,
— — — — — — — — — — — ———
7§

Styrnigen av medlen
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet kan
meddela föreskrifter om styrningen av
medlen med hänsyn till belopp, region,
bransch och målgrupp.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar på
de grunder som det bestämmer om
användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond för undersökningar och
utredningar som gäller utvecklande av
landsbygdsföretagen enligt vad som
närmare bestäms genom statsrådsbeslut.
Jord- och skogsbruksministeriet meddelar
också närmare föreskrifter än denna lag och
ett med stöd av den utfärdat statsrådsbeslut
om byggande som skall stödas enligt denna
lag och fastställer till behövliga delar de
kostnader per enhet som skall godkännas i
samband därmed.

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet
bestäms
om
styrningen av medlen med hänsyn till
region, bransch och målgrupp. Dessutom
meddelar jord- och skogsbruksministeriet
föreskrifter om styrningen av medlen med
hänsyn till belopp. Landsbygdsverket
beslutar dock om bevillningsfullmakterna
för räntestödslån samt om anvisningen av
anslagskvoterna till arbetskrafts- och
näringscentralerna i fråga om de
strukturstöd för jordbruket som betalas med
medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar på
de grunder som det bestämmer om
användningen av medel för undersökningar
och utredningar som gäller utvecklande av
landsbygden enligt vad som närmare
bestäms genom förordning av statsrådet.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter än i denna lag och i en med stöd
av den utfärdad förordning av statsrådet om
de byggnadstekniska, -ekonomiska och miljörelaterade aspekter som hänför sig till
byggande som skall stödjas enligt denna lag
och om de kostnader per enhet som härvid
skall godkännas.

8§

8§

Finansiering från Europeiska gemenskapen

Finansiering från Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet är det
ministerium
som
i
fråga
om
garantisektionen vid EUGFJ svarar för
medlen och som i fråga om medel som
beviljas från utvecklingssektionen vid
EUGFJ är utbetalande myndighet enligt

Jord- och skogsbruksministeriet är i fråga
om garantisektionen vid EUGFJ den
behöriga myndighet som avses i
kommissionens förordning (EG) nr 1663/95
om tillämpningsföreskriften för rådets
förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om
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EUGFJ är utbetalande myndighet enligt
rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om
allmänna
bestämmelser
för
strukturfonderna, samt ställer medel till
förfogande även för andra ministeriers
förvaltningsområden för genomförande av
program som fonden finansierar, oberoende
av om medlen från ovan nämnda fond
beviljas staten direkt eller staten för att
förmedlas vidare. I syfte att genomföra
samlade programdokument eller ett
grogram för gemenskapsinitiativ kan jordoch skogsbruksministeriet också från en i
ovan nämnda förordning avsedd behörig
utbetalande myndighet ta emot medel från
EG:s övriga strukturfonder för att användas
för syften enligt denna lag. Jord- och
skogsbruksministeriet sköter också ansökan
om den delfinansiering som gemenskapen
står för, intäktsföringar av medlen och
redovisningen av medlen till kommissionen
samt den övriga bokföringen av medlen.
Jord- och skogsbruksministeriet skall likaså
ge nödvändiga utredningar samt vara
företrädare i Europeiska gemenskapens
institutioner då ärenden som avses i denna
lag behandlas.

förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om
förfarandet
vid
avslutande
av
räkenskaperna för garantisektionen vid
Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket (EUGFJ) och i fråga om de
medel
som
beviljas
från
utvecklingssektionen vid EUGFJ den
utbetalande
myndighet
och
förvaltningsmyndighet som avses i den
allmänna
förordningen
om
för
strukturfonderna, samt ställer medel till
förfogande även för andra ministeriers
förvaltningsområden för genomförande av
program som fonden finansierar,
oberoende av om medlen från fonden
beviljas staten direkt eller staten för att
förmedlas vidare. I syfte att genomföra
samlade programdokument eller ett
program för gemenskapsinitiativ kan jordoch skogsbruksministeriet också från en
utbetalande myndighet som avses i ovan
nämnda förordning ta emot medel från
Europeiska
gemenskapens
övriga
strukturfonder för att användas för syften
enligt denna lag.

— — — — — — — — — — — ———

Landsbygdsverket
är
ett
sådant
förmedlande organ som avses i artikel 2 i
kommissionens förordning (EG) nr
438/2001 om genomförande bestämmelser
till rådets förordning (EG) nr 1260/1999
beträffande
förvaltningsoch
kontrollsystemen för stöd som beviljas inom
ramen för strukturfonderna .I egenskap av
förmedlande
organ
bereder
Landsbygdsverket i fråga om medel från
utvecklingssektionen vid EUGFJ ansökan
om den delfinansiering som gemenskapen
står för, intäktsföringen av medlen och den
övriga bokföringen samt redovisningen av
medlen till kommissionen. Angående dessa
samt övriga uppgifter som Landsbygsverket
i egenskap av förmedlande organ skall
handha bestäms närmare genom förordning
av statsrådet. Genom förordning av
statsrådet bestäms även om lämnande av
nödvändiga utredningar till Europeiska
gemenskapens institutioner då ärenden som
avses i denna lag behandlas.
— — — — — — — — — — — ———
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9§
Allmänt
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
Med avvikelse från det som bestäms i 1
mom. tillämpas vid stödjandet av
gemenskapsinitiativprogram som avses i
artikel 20.1 punkt a i strukturfondernas
allmänna förordning denna lag dock endast
på den nationella medfinansieringen.

11 §
Kompensationsbidrag, miljöbidrag och stöd för åkerbeskogning
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för
genomförandet
av
systemet
för
kompensationsbidrag och bidrag för
områden med miljöbetingade restriktioner.
Genom förordning som utfärdas av
statsrådet föreskrivs om maximibeloppen
och övriga allmänna villkor beträffande
kompensationsbidrag och bidrag för
områden med miljöbetingade restriktioner.
Innan
förordningen
utfärdas
skall
miljöministeriet höras. Genom förordning
som
utfärdas
av
jordoch
skogsbruksministeriet utfärdas närmare
bestämmelser om genomförandet av
systemet för kompensationsbidrag och
bidrag för områden med miljöbetingade
restriktioner.
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för
genomförandet av systemet för jordbrukets
miljöstöd. Jord- och skogsbruksministeriet
bereder systemet för jordbrukets miljöstöd
och genomförandet av systemet i samarbete
med miljöministeriet. Genom förordning
som utfärdas av statsrådet föreskrivs om de
allmänna villkoren för och maximibeloppen
av miljöstöd för jordbruket. Jord- och
skogsbruksministeriet utfärdar närmare
bestämmelser om genomförandet av
systemet för jordbrukets miljöstöd efter att

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning som utfärdas av
statsrådet föreskrivs om de allmänna
villkoren och maximibeloppen beträffande
kompensationsbidrag och bidrag för
områden med miljöbetingade restriktioner.
Innan
förordningen
utfärdas
skall
miljöministeriet höras. Genom förordning
som
utfärdas
av
jordoch
skogsbruksministeriet utfärdas närmare
bestämmelser om genomförandet av
systemet med kompensationsbidrag och
bidrag för områden med miljöbetingade
restriktioner.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder
systemet med miljöstöd för jordbruket och
genomförandet av det i samarbete med
miljöministeriet. Genom förordning av
statsrådet föreskrivs om de allmänna
villkoren för och maximibeloppen av
miljöstöd för jordbruket. Jord- och
skogsbruksministeriet utfärdar närmare
bestämmelser om genomförandet av
systemet med miljöstöd för jordbruket efter
att ha hört miljöministeriet.
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systemet för jordbrukets miljöstöd efter att
ha hört miljöministeriet.
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för
genomförandet
av
systemet
för
åkerbeskogning. Genom förordning som
utfärdas av statsrådet föreskrivs om de
förutsättningar under vilka en åker
godkänns för beskogning samt om
maximibeloppen av arvodet för vård av
beskogad åker och kompensationen för
inkomstbortfall
i
samband
med
åkerbeskogning och de allmänna villkoren.
Jordoch skogsbruksministeriet utfärdar vid
behov
genom
förordning
närmare
bestämmelser om genomförandet av
stödsystemet
efter
att
ha
hört
miljöministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid
behov
genom
förordning
närmare
bestämmelser om genomförandet av
stödsystemet
i
anknytning
till
åkerbeskogningen efter att ha hört
miljöministeriet. Genom förordning som
utfärdas av statsrådet föreskrivs om de
förutsättningar under vilka en åker
godkänns för beskogning samt om
maximibeloppen av arvodet för vård av
beskogad åker och kompensationen för
inkomstbortfall
i
samband
med
åkerbeskogning samt om de allmänna
villkoren.
Landsbygdsverket
kan
utfärda
bestämmelser av teknisk natur vilka
anknyter till genomförandet av systemen
gällande kompensationsbidrag, miljöbidrag
och stöd för åkerbeskogning.
21 §

Markköpslån
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet meddelar
vid behov närmare föreskrifter om hur det
godtagbara
anskaffningspriset
skall
bestämmas.

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet utfärdas närmare
bestämelser
om
det
godtagbara
anskaffningspriset och de grunder enligt
vilka det bestäms.

25 §

25 §

Räntan på statliga lån

Räntan på statliga lån

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond vilka anvisats
av jord- och skogsbruksministeriet (statliga
lån).

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond vilka anvisats
av jord- och skogsbruksministeriet (statliga
lån). Landsbygdsverket beslutar om
beviljande av lån till kreditinstitut för
statlig långivning som genomförs med
medel ur fonden.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———

26 §
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Statens ansvar

— — — — — — — — — — — ———
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den samt iakttar god banksed.
Det kreditinstitut som har beviljat lånet är
även skyldigt att bevaka statens intressen
och iaktta de föreskrifter som jord- och
skogsbruksministeriet har meddelat när den
egendom som utgör säkerhet för lånet
förvandlas i pengar genom frivillig
skuldsanering, exekutiv auktion eller
konkursförfarande.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de
bestämmelser som utfärdats med stöd av
den samt iakttar god banksed. Det
kreditinstitut som har beviljat lånet är även
skyldigt att bevaka statens intressen och
iaktta de bestämmelser som meddelas av
Landsbygdsverket när den egendom som
utgör säkerhet för lånet realiseras genom
frivillig skuldsanering, exekutiv auktion
eller konkursförfarande.

27 §

27 §

Gottgörelser för statliga lån

Gottgörelser för statliga lån

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om
den gottgörelse för kapital och räntor som
på basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall ministeriet klarlägga att den slutliga
förlusten till följd av gäldenärens och en
eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
när gäldenären eller en tredje person som
ansvarar för lånet vid företagssanering eller
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
säkerheten.
Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
skall
betala
gottgörelsen till kreditinstitutet med medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall institutet betala de indrivna beloppen
till jordoch skogsbruksministeriet för att
intäktsföras i gårdsbrukets utvecklingsfond.
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
låntagaren återkräva den gottgörelse som
har betalts till kreditinstitutet.

Landsbygdsverket beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
om gäldenären eller en tredje person som
ansvarar för lånet vid företagssanering,
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
säkerheten. Landsbygdsverket skall betala
gottgörelsen till kreditinstitutet med medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

— — — — — — — — — — — ———

Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall institutet betala de indrivna beloppen
till Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Landsbygdsverket kan av låntagaren
återkräva den gottgörelse som har betalts
till kreditinstitutet.
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har betalts till kreditinstitutet.
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet skall
behandla en ansökan om gottgörelse som
gäller statliga lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
jord- och skogsbruksministeriet och den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats. Om avgörandet av ansökan om
gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet
lämnar en tilläggsutredning, räknas tiden
om tre månader från det att de
tilläggsutredningar
som
jordoch
skogsbruksministeriet begärt har lämnats in
till ministeriet. Om tiden överskrids, är
staten skyldig att betala dröjsmålsränta för
den överskridna tiden enligt den räntefot
som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
Landsbygdsverket skall behandla en
ansökan om gottgörelse som gäller statliga
lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
Landsbygdsverket och den slutliga förlusten
till följd av gäldenärens och en eventuell
borgensmans insolvens har konstaterats.
Om avgörandet av ansökan om gottgörelse
förutsätter att kreditinstitutet lämnar en
tilläggsutredning, räknas tiden om tre
månader från det att de tilläggsutredningar
som Landsbygdsverket begärt har lämnats
in till Landsbygdsverket. Om tiden
överskrids, är staten skyldig att betala
dröjsmålsränta för den överskridna tiden
enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom.
räntelagen.
— — — — — — — — — — — ———
28 §

Redovisning av statliga lån
— — — — — — — — — — — ———
Betalningarna
enligt
jordoch
skogsbruksministeriets
beslut
med
anledning av kreditinstitutets ansökan om
gottgörelse skall göras inom sju bankdagar
efter att kreditinstitutet har tagit del av
beslutet.

— — — — — — — — — — — ———
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut på grundval av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom
sju bankdagar efter att kreditinstitutet har
tagit del av beslutet.

29 §

29 §

Ränta på räntestödslån

Ränta på räntestödslån

Den totalränta som kreditinstitutet bär upp
för ett räntestödslån får vara högst lika stor
som den ränta som banken uppbär för lån
med normal ränta vilka beviljas för
liknande ändamål förhöjda med de extra
kostnader som beviljandet och skötseln av
räntestödslånen
medför.
Jordoch
skogsbruksministeriet har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ovan
nämnda räntan.
— — — — — — — — — — — ———

Den totalränta som kreditinstitutet uppbär
för ett räntestödslån får vara högst lika stor
som den ränta som banken uppbär för lån
med normal ränta vilka beviljas för
liknande ändamål förhöjd med de extra
kostnader som beviljandet och skötseln av
räntestödslånen medför. Landsbygdsverket
har rätt att inte godkänna ett lån som
räntestödslån, om totalräntan på lånet
avviker från den ovan avsedda räntan.
— — — — — — — — — — — ———
Om omvandling av ränteförmånen till
bidrag samt om bidragets maximibelopp
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Om omvandling av ränteförmånen till
bidrag samt om bidragets maximibelopp
bestäms genom statsrådsbeslut.

bidrag samt om bidragets maximibelopp
bestäms genom förordning av statsrådet.

30 §
Allmänna bestämmelser om långivningen
— — — — — — — — — — — ———
Genom statsrådsbeslut bestäms närmare om
utlåtanden som krävs för ansökan om lån,
lyftandet av lånemedlen, tiden för arbetets
utförande, betalningslättnader, uppbörden
av amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån, förfarandet för ändring av lånevillkoren
samt om övriga förfaranden och villkor för
beviljande av lånen och i anslutning till
skötseln av dem.

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om utlåtanden som krävs för
ansökan om lån, lyftandet av lånemedlen,
tiden för genomförande av projektet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån samt om övriga villkor för beviljande av
lånen och i anslutning till skötseln av dem.
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om förfaranden som anknyter till beviljande
av lånen och skötseln av dem samt om
förfarandet vid ändring av lånevillkoren.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
31 §
De statliga lånens och räntestödslånens penningrörelse
— — — — — — — — — — — ———
Genom jord- och skogsbruksministeriets
beslut kan bestämmas i vilka fall
kreditinstituten kan utföra ovan nämnda
uppgifter utan ett centralt finansiellt institut.

— — — — — — — — — — — ———
Genom beslut av Landsbygdsverket kan
bestämmas i vilka fall kreditinstituten kan
utföra ovan nämnda uppgifter utan ett
centralt
finansiellt
institut.
Landsbygdsverket undertecknar på statens
vägnar de skuldebrev som avses i 1 mom. 3
punkten.

32 §

32 §

Statsborgen

Statsborgen

Jord- och skogsbruksministeriet eller en
arbetskrafts- och näringscentral med
fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet
kan på statens vägnar ställa borgen som

Landsbygdsverket eller en arbetskrafts- och
näringscentral
med
fullmakt
av
Landsbygdsverket kan på statens vägnar
ställa borgen som säkerhet för kapital och
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kan på statens vägnar ställa borgen som
säkerhet för kapital och ränta på lån med
normala villkor och räntestödslån som
beviljats landsbygdsföretag och andra
stödberättigade
sammanslutningar
för
anläggningstillgångar och driftskapital samt
för andra betalningar enligt kreditvillkoren.
Kapital på borgenskrediter får samtidigt
vara obetalda till ett belopp av högst 500
miljoner mark. Bestämmelser om när
borgen innehåller stöd och hur dess belopp
skall räknas utfärdas genom jord- och
skogsbruksministeriets beslut. Låntagaren
skall för statsborgen betala en borgensavgift
som
intäktsförs
i
gårdsbrukets
utvecklingsfond. Kreditinstitutet ser till att
avgiften redovisas till staten. Om avgiftens
belopp och uppbärandet av den bestäms
genom förordning som utfärdas av
statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet
kan genom förordning meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid uppbärande
av borgensavgift.

ställa borgen som säkerhet för kapital och
ränta på lån med normala villkor och
räntestödslån
som
beviljats
landsbygdsföretag
och
andra
stödberättigade
sammanslutningar
för
anläggningstillgångar och driftskapital samt
för andra betalningar enligt kreditvillkoren.
I den årliga fullmakt som ges arbetskraftsoch näringscentralerna skall ingå
maximibeloppet
för
en
enskild
borgensförbindelse, maximibeloppet för de
årliga borgensförbindelserna och de
allmänna villkor som tas med i
borgensförbindelserna. Bestämmelser om
när borgen innehåller stöd och hur
stödbeloppet skall räknas utfärdas genom
förordning av statsrådet. Låntagaren skall
för statsborgen betala en borgensavgift som
intäktsförs i gårdsbrukets utvecklingsfond.
Kreditinstitutet ser till att avgiften redovisas
till staten. Om avgiftens belopp och
uppbärandet av den bestäms genom
förordning som utfärdas av statsrådet.
Landbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid uppbärande
av borgensavgift.
Kapital på borgenskrediter får samtidigt
vara obetalda till ett belopp av högst 80
miljoner euro.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———

34 §

34 §

Avstående från regressanspråk

Avstående från regressanspråk

Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta
att lånekapital, räntor och borgensavgift för
ett lån som på grundval av borgen har
betalts till kreditinstitutet av statens medel
skall lämnas oindrivna hos den som på
grund av bestående arbetsoförmåga,
långvarig arbetslöshet, vårdnadsskyldighet
eller av annan härmed jämförbar orsak inte
rimligen kan väntas klara av betalningarna.

Landsbygdsverket kan
besluta
att
lånekapital, räntor och borgensavgift för ett
lån som på grundval av borgen har betalts
till kreditinstitutet av statens medel skall
lämnas oindrivna hos den som på grund av
bestående
arbetsoförmåga,
långvarig
arbetslöshet, vårdnadsskyldighet eller av
annan härmed jämförbar orsak inte rimligen
kan väntas klara av betalningarna.

35 §

35 §
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Ersättning för kreditinstituts kostnader

Ersättning för kreditinstituts kostnader

För de kostnader som skötseln av statliga
lån medför betalas till ett kreditinstitut en
ersättning
om
vars
storlek
och
betalningsvillkor
bestäms
genom
statsrådsbeslut.

För de kostnader som skötseln av statliga
lån medför betalas till ett kreditinstitut en
ersättning
om
vars
storlek
och
betalningsvillkor
bestäms
genom
förordning av statsrådet.
Landsbygdsverket kan besluta att de
ersättningar enligt 1 mom. som betalts till
kreditinstitutet för skötseln av statliga lån
helt eller delvis skall återkrävas hos
kreditinstitutet, om det inte har skött ett
statligt lån så som det bestäms i denna lag
eller med stöd av den. Utan hinder av
bestämmelserna i 46 § kan ersättningarna
återkrävas under hela lånetiden.

Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta
att de ersättningar enligt 1 mom. som
betalts till kreditinstitutet för skötseln av
statliga lån helt eller delvis skall återkrävas
av kreditinstitutet, om det inte har skött ett
statligt lån så som bestäms i denna lag eller
med stöd av den. Utan hinder av 46 § kan
ersättningarna återkrävas under hela
lånetiden.

37 §

37 §

Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från
betalning av amortering på statliga lån inte
beviljas, om realsäkerheten för lånet eller
borgen genom affärsverksamhet eller
därmed jämförlig verksamhet tryggar
betalningen
av
amorteringen.
Av
synnerligen vägande skäl kan befrielse från
betalning dock beviljas så som bestäms
närmare genom statsrådsbeslut. I sådana fall
skall ansökan tillställas jord- och
skogsbruksministeriet för avgörande.

Vid frivillig skuldsanering kan befrielse
från betalning av amortering på statliga lån
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet
eller borgen genom affärsverksamhet eller
därmed jämförlig verksamhet tryggar
betalningen
av
amorteringen.
Av
synnerligen vägande skäl kan befrielse från
betalning dock beviljas. Genom förordning
av statsrådet bestäms närmare om
beviljande av befrielse från betalning av
synnerligen vägande skäl. I sådana fall skall
ansökan sändas till Landsbygdsverket för
avgörande.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———

41 §

41 §

Övervakning

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet skall ordna
övervakningen av användningen av medel
så att det med hjälp av uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter konstateras om de
nödvändiga förutsättningarna för beviljande

Jord- och skogsbruksministeriet skall se till
att övervakningen av användningen av
medel har ordnats på ett ändamålsenligt
sätt. Landsbygdsverket skall genomföra
övervakningen av användningen av medel
så att det med hjälp av nödvändliga
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nödvändiga förutsättningarna för beviljande
och betalning av stöd har funnits samt om
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd
har
iakttagits.
Handelsoch
industriministeriet bär dock det primära
ansvaret
för
övervakningen
och
inspektionen av användningen av stödet för
förädling och marknadsföring.

så att det med hjälp av nödvändliga
uppgifter om användningen av medlen och
kontrolluppgifter konstateras huruvida
förutsättningarna för beviljande och
betalning av stöd har funnits samt huruvida
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits. Handels- och
industriministeriet bär dock det primära
ansvaret
för
övervakningen
och
inspektionen av användningen av stödet för
förädling och marknadsföring i fråga om
delfinansierat stöd enligt artikel 25—28 i
EG:s förordning om utveckling av
landsbygden. Landsbygdsverket kan
meddela föreskrifter av teknisk natur om
övervakningen och uppföljningen av
användningen av lån och stöd.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———

43 §
Övervakningen inom kreditinstitut
— — — — — — — — — — — ———
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jord- och skogsbruksministeriet sådana
uppgifter som är nödvändiga för att utreda
om den sökande varit i behov av stöd eller
inte. Institutet är också skyldigt att ge jordoch skogsbruksministeriet eller en person
som detta bemyndigat de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för
att konstatera om lånevillkoren samt
Europeiska gemenskapens regelverk, denna
lag samt de författningar och föreskrifter
som utfärdats med stöd av den har iakttagits
i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att
lämna
uppgifter
gäller
även
sekretessbelagda uppgifter.

— — — — — — — — — — — ———
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jord- och skogsbruksministeriet eller
Landsbygdsverket sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den sökande
varit i behov av stöd eller inte.
Kreditinstitutet är också skyldigt att ge jordoch
skogsbruksministeriet
eller
Landsbygdsverket de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för
att konstatera huruvida lånevillkoren samt
Europeiska gemenskapens regelverk, denna
lag samt de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den har iakttagits i övrigt.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller
även sekretessbelagda uppgifter.

44 §

44 §

Inspektionsrätt

Inspektionsrätt

Jordoch
skogsbruksministeriet,
arbetskrafts- och näringscentralerna, i fråga
om förädling och marknadsföring av

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna, i fråga om sådan
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om förädling och marknadsföring av
jordbruksprodukter
handelsoch
industriministeriet samt i fråga om stöd för
åkerbeskogning
och
andra
skogsbruksåtgärder skogscentralerna liksom
beträffande sådana avtal om specialstöd
inom miljöstödet vilka baserar sig på planer
även de regionala miljöcentralerna har rätt
att låta bemyndigade personer utan
förhandsmeddelande utföra inspektioner i
anslutning till att bidrag, lån och andra stöd
beviljas, utbetalas och används.

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
för dem som utför inspektioner framlägga
alla behövliga räkenskaps- och andra
handlingar, varmed även avses motsvarande
material som framställts eller lagrats med
hjälp av automatisk databehandling eller på
något annat motsvarande sätt, samt att även
i övrigt bistå vid inspektionen. De ovan
nämnda personerna har rätt att i den
omfattning som tillsynsuppgiften förutsätter
inspektera stödtagarens husdjursbyggnader,
odlingar,
produktionsoch
förädlingsanläggningar, lager, försäljningsoch marknadsföringsutrymmen samt övriga
omständigheter som är en förutsättning för
att stöd skall beviljas och betalas ut.
Inspektionen kan gälla såväl den egentliga
stödtagaren som den som förmedlar stödet.

Föreslagen lydelse
näringscentralerna, i fråga om sådan
delfinansierad
förädling
och
marknadsföring av jordbruksprodukter som
avses i artikel 25—28 i EG:s förordning om
utveckling av landsbygden handels- och
industriministeriet samt i fråga om stöd för
åkerbeskogning
och
andra
skogsbruksåtgärder skogscentralerna liksom
i fråga om sådana avtal om specialstöd
inom miljöstödet vilka baserar sig på planer
de regionala miljöcentralerna har rätt att
låta
bemyndigade
personer
utan
förhandsmeddelande utföra inspektioner i
anslutning till att bidrag, lån och andra stöd
beviljas, utbetalas och används.
För att tillsynen och inspektionerna skall
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt
kan jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
för ministeriets och Landsbygdsverkets
räkning utföra de inspektioner enligt 1
mom. som gäller användningen av stöd och
som riktar sig mot dem som förmedlar och
beviljar stöd samt mot stödtagarna.
Revisorn skall vara en sådan i
revisionslagen (936/1994) eller lagen om
revisorer inom den offentliga förvaltningen
och ekonomin (467/1999) avsedd godkänd
revisor eller revisionssammanslutning. På
revisorn
tillämpas
lagen
om
förvaltningsförfarande
(598/1982),
språklagen (148/1922), lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt 14 och 15 §
statstjänstemannalagen (750/1994).
Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
för dem som utför inspektioner framlägga
alla behövliga räkenskaps- och andra
handlingar, varmed även avses motsvarande
material som framställts eller lagrats med
hjälp av automatisk databehandling eller på
något annat motsvarande sätt, samt att även
i övrigt bistå vid inspektionen. De ovan
nämnda personerna har rätt att i den
omfattning som tillsynsuppgiften förutsätter
inspektera stödtagarens husdjursbyggnader,
odlingar,
produktionsoch
förädlingsanläggningar, lager, försäljningsoch marknadsföringsutrymmen samt övriga
omständigheter som är en förutsättning för
att stöd skall beviljas och betalas ut.
Inspektionen kan gälla såväl den egentliga
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stödtagaren som den som förmedlar stödet.
Inspektion får dock inte utföras i lokaliteter
som omfattas av hemfriden.

Inspektionen kan gälla såväl den egentliga
stödtagaren som den som förmedlar stödet.
Inspektion får utföras i en bostad endast om
det finns motiverad anledning att misstänka
att någon brutit eller bryter mot
bestämmelserna
om
Europeiska
gemenskapens
gemensamma
jordbrukspolitik eller mot lag.
Landsbygdsverket kan vid behov utfärda
närmare bestämmelser om det tekniska
utförandet av inspektioner.

Genom förordning som utfärdas av
statsrådet kan vid behov meddelas närmare
bestämmelser om det tekniska utförandet av
inspektionerna.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
45 §
Erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter
— — — — — — — — — — — ———
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag och skogscentralen har utan
hinder av tystnadsplikten rätt att till jordoch
skogsbruksministeriet,
handelsoch
industriministeriet samt miljöministeriet
lämna en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift
för
vidareförmedling
till
vederbörande institution inom Europeiska
gemenskapen
som
behövs
för
övervakningen
av
att
Europeiska
gemenskapens lagstiftning har iakttagits då
ett stöd beviljats med delfinansiering av
Europeiska gemenskapen.

— — — — — — — — — — — ———
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag och skogscentralen har utan
hinder av tystnadsplikten rätt att till jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket, i fråga om sådan
delfinansierad
förädling
och
marknadsföring av jordbruksprodukter som
avses i artikel 25—28 i EG:s förordning om
utveckling av landsbygden handels- och
industriministeriet samt miljöministeriet
lämna en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift
för
vidareförmedling
till
vederbörande institution inom Europeiska
gemenskapen
som
behövs
för
övervakningen
av
att
Europeiska
gemenskapens lagstiftning har iakttagits då
ett stöd beviljats med delfinansiering av
Europeiska gemenskapen.

46 §
Återkrav av stöd och statligt lån hos stödtagaren
— — — — — — — — — — — ———
Vederbörande ministerium beslutar om
återkrav och indragning av de bidrag som
det har beviljat. I övrigt beslutar
arbetskrafts- och näringscentralen om
återkrav och indragning av stöd. Statsrådet
beslutar vid behov om den tid inom vilken

— — — — — — — — — — — ———
Vederbörande
ministerium
och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de bidrag som de har beviljat.
I övrigt beslutar arbetskrafts- och
näringscentralen
om
återkrav
och
indragning av stöd. Genom förordning av

52
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

beslutar vid behov om den tid inom vilken
stödet skall återkrävas. Stöd får inte
återkrävas efter att tio år har förflutit från
utbetalningen av den sista stödposten.
— — — — — — — — — — — ———

indragning av stöd. Genom förordning av
statsrådet kan stadgas om den tid inom
vilken stödet skall återkrävas. Stöd får inte
återkrävas efter att tio år har förflutit från
utbetalningen av den sista stödposten.
— — — — — — — — — — — ———

52 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som skall återbetalas
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
särskilda skäl besluta att den i 1 mom.
avsedda räntan lämnas helt eller delvis
ouppburen.

— — — — — — — — — — — ———
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
besluta att den i 1 mom. avsedda räntan
lämnas helt eller delvis ouppburen, om inte
något
annat
följer
av
gemenskapslagstiftningen.

55 §

55 §

Myndigheter

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralerna, skogscentralerna och de
kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter
handhas verkställigheten av denna lag även
av
handelsoch
industriministeriet.
Verkställigheten
av
miljöstödet
för
jordbruket
handhas
av
jord- och
skogsbruksministeriet i samarbete med
miljöministeriet. Genom statsrådsbeslut
bestäms närmare hur behörigheten fördelas
mellan ministerierna.

Verkställigheten av denna lag handhas av
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna, skogscentralerna samt
de
kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter
handhas verkställigheten av denna lag även
av handels- och industriministeriet. Till den
del det är fåga om miljöstödet för
jordbruket handhas verkställigheten av
denna
lag
av
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket i samarbete med
miljöministeriet. Genom förordning av
statsrådet
bestäms
närmare
hur
behörigheten fördelas mellan ministerierna.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
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58 §

58 §

Ändringssökande

Ändringssökande

I ett beslut som arbetskrafts- och
näringscentralen fattat med stöd av denna
lag får parten söka ändring genom besvär
hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
inom 30 dagar efter att han har fått del av
beslutet.
— — — — — — — — — — — ———

I ett beslut som Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen fattat
med stöd av denna lag får parten söka
ändring
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom
30 dagar efter att han eller hon har fått del
av beslutet.
— — — — — — — — — — — ———

60 §

60 §

Förfarandet vid ändringssökande

Förfarandet vid ändringssökande

I de fall som avses i 58 och 59 § kan
besvärsskriften
tillställas
besvärsmyndigheten eller den arbetskraftsoch näringscentral vars beslut överklagas.
Arbetskrafts- och näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt de handlingar
som uppkommit i ärendet och sitt utlåtande
över besvären till landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.

I de fall som avses i 58 § kan
besvärsskriften
tillställas
besvärsmyndigheten eller den arbetskraftsoch näringscentral vars beslut överklagas.
Om ändring söks i beslut som
Landsbygdsverket fattat med stöd av denna
lag, kan besvärsskriften även sändas till
Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt de handlingar
som uppkommit i ärendet och sitt utlåtande
över besvären till landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.

62 §

62 §

Delgivning av beslut

Delgivning av beslut

Ett
beslut
av
arbetskraftsoch
näringscentralen som gäller en ansökan om
bidrag eller något annat stöd eller
betalningslättnad får delges sökanden per
post som vanligt brev. Om inte något annat
visas, anses delgivningen härvid ha skett
den sjunde dagen efter att beslutet postades.
I fråga om delgivning av ett beslut av
arbetskrafts- och näringscentralen iakttas i
övriga fall lagen om delgivning i
förvaltningsärenden (232/1966).

Ett beslut av Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen som
gäller en ansökan om bidrag eller något
annat stöd eller betalningslättnad får delges
sökanden per post som vanligt brev. Om
inte något annat visas, anses delgivningen
då ha skett den sjunde dagen efter att
beslutet postades.
I fråga om delgivning av ett beslut av
Landsbygdsverket eller arbetskrafts- och
näringscentralen iakttas i övriga fall lagen
om delgivning i förvaltningsärenden
(232/1966).
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64 §
Närmare bestämmelser

— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar
förordningar som är noggrannare än lagen
och statsrådets förordning om de
godtagbara kostnaderna för åtgärder som
stöds, de maximala totalinvesteringar som
stöds, om tiden för genomförande av
projekt och åtgärder, överföring av stöd
samt om hur behövliga likviditets- och
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag
och avtal om skuldsanering skall göras upp.
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
likaså köpe- och skuldebrevsformulären,
ansöknings-, avtals- och beslutsformulären
samt
bestämmer
den
sökandes
självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen
och meddelar genom förordning närmare
föreskrifter om förfarandet vid ersättning av
kostnader.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom
förordning också meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid ansökan,
beviljande och betalning av stöd och lån
samt om tekniska detaljer i lagrings-,
uppföljningsoch övervakningssystem som
ansluter sig till skötseln av lån och stöd.
Även handels- och industriministeriet kan
genom förordning meddela närmare
föreskrifter om dessa omständigheter till
den del det är fråga om stöd för
marknadsföring och förädling inom dess
förvaltningsområde.

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet
bestäms
mera
ingående än i lagen och statsrådets
förordning om de godtagbara kostnaderna
för åtgärder som stöds, de maximala
totalinvesteringar som stöds, om tiden för
genomförande av projekt och åtgärder och
överföring av stöd. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet bestäms om
den
sökandes
självkostnadsandel
i
skuldsaneringsplanen. Landsbygdsverket
meddelar
närmare
föreskrifter
om
förfarandet vid ersättning av kostnader som
ansluter
sig
till
skuldsanering.
Landsbygdsverket
bestämmer
hur
behövliga
likviditetsoch
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag
och avtal om skuldsanering skall göras upp.
Landsbygdsverket fastställer köpe- och
skuldebrevsformulären samt ansöknings-,
avtals- och beslutsformulären. I ärenden
enligt 15 § i denna lag fastställs dock
ansöknings-, avtals- och beslutsformulären
av jord- och skogsbruksministeriet.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid ansökan
samt beviljande och betalning av stöd och
lån. Även genom förordning av handelsoch industriministeriet kan närmare
föreskrifter
utfärdas
om
dessa
omständigheter till den del det gäller stöd
för förädling och marknadsföring inom dess
förvaltningsområde.

65 §

65 §

Användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond

Användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får,
utöver vad som ovan bestäms om

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får,
utöver vad som ovan bestäms om
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utöver vad som ovan bestäms om
användningen av dem, användas för
— — — — — — — — — — — ———
5) bidrag och statliga lån delfinansierade av
Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket när särskilda skäl föreligger
enligt 10 § 1 mom. 5 punkten för stöd enligt
13 § samt för bidrag och statliga lån enligt
16, 17, 21 och 22 §,
6) beskogning av åker i jord- och
skogsbruksministeriets och arbetskraftsoch näringscentralens besittning och
behövliga
skogsvårdsoch
skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker
som är i deras besittning, samt för
— — — — — — — — — — — ———

utöver vad som ovan bestäms om
användningen av dem, användas för
— — — — — — — — — — — ———
5) bidrag och statliga lån enligt 16, 17, 21
och 22 § i denna lag samt för bidrag och
statliga lån som Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket delvis
finansierar när särskilda skäl föreligger
enligt 10 § 1 mom. 5 punkten samt för
bidrag enligt 13 §,
6) beskogning av åker i Landsbygdsverkets
och arbetskrafts- och näringscentralens
besittning och behövliga skogsvårds- och
skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker
som är i deras besittning, samt för
— — — — — — — — — — — ———
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Lagens 9 § 3 mom. och 32 § 2 mom. träder
dock i kraft den 1 januari 2002.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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2.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar
(45/2000) 3 § 6 och 7 mom., 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 § 2 mom., 23 § 1 och 2
om., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 27 § 2 mom., 28 § 3 mom., 29 § 2 mom., 31 §
2 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 40 § 1—4 mom., 42 § 3 mom., 45 §
1 mom., 50 § 2 mom., 54 § 1 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 64 § 2 och 3 mom. samt
fogas till 7 § ett nytt 3 mom. och till 8 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom.
blir 3 och 4 mom., som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§
Definitioner

— — — — — — — — — — — ———
Med kreditinstitut avses andelsbanker,
sparbanker
och
affärsbanker
samt
sammanslutningar som hör till nämnda
bankers
koncerner,
och
Finlands
Hypoteksförening och andra av jord- och
skogsbruksministeriet genom förordning
närmare
bestämda
sammanslutningar,
vilkas verksamhet kan jämställas med
nämnda kreditinstitut.
Med centralt finansiellt institut eller
finansiellt serviceföretag avses ett av jordoch
skogsbruksministeriet
genom
förordning närmare fastställt kreditinstitut
eller
annan
sammanslutning,
vars
verksamhet kan jämställas med ett
kreditinstitut.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
Med kreditinstitut avses andelsbanker,
sparbanker
och
affärsbanker
samt
sammanslutningar som hör till samma
koncern som dem samt Finlands
Hypoteksförening och andra sådana genom
beslut av Landsbygdsverket närmare
angivna
sammanslutningar,
vilkas
verksamhetg kan jämställas med nämnda
kreditinstituts verksamhet.
Med centralt finansiellt institut eller
finansiellt serviceföretag avses ett genom
beslut av Landsbygdsverket närmare
angivet kreditinstitut eller någon annan
sammanslutning, vars verksamhet kan
jämställas
med
ett
kreditinstituts
verksamhet.
— — — — — — — — — — — ———
7§

Styrning av medlen
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet kan
meddela föreskrifter om styrningen av
medlen med hänsyn till belopp, region,
bransch och målgrupp. Genom förordning
som
utfärdas
av
jordoch
skogsbruksministeriet meddelas närmare

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet
bestäms
om
styrningen av medlen med hänsyn till
region, bransch och målgrupp. Dessutom
meddelar jord- och skogsbruksministeriet
föreskrifter om styrningen av medlen med
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skogsbruksministeriet meddelas närmare
bestämmelser än i denna lag och i
förordning som statsrådet med stöd av
denna lag utfärdar också om byggande som
skall stödjas enligt denna lag samt fastställs
till behövliga delar de kostnader som härvid
skall godkännas.

föreskrifter om styrningen av medlen med
hänsyn till belopp. Landsbygdsverket
beslutar dock om bevillningsfullmakterna
för räntestödslån och om anvisningen av
anslagskvoterna till arbetskrafts- och
näringscentralerna i fråga om de
strukturstöd för renhushållningen och
naturnäringarna som betalas med medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter än i denna lag och i en med
stöd av den utfärdad förordning av
statsrådet om de byggnadstekniska, ekonomiska och
-miljörelaterade
aspekter som hänför sig till byggande som
skall stödjas enligt denna lag och om de
kostnader per enhet som härvid skall
godkännas.

8§

8§

Finansiering från Europeiska gemenskapen

Finansiering från Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet är det
ministerium som svarar för medel från
garantisektionen vid EUGFJ och i fråga om
medel från utvecklingssektionen vid
EUGFJ är ministeriet den utbetalande
myndighet som avses i rådets förordning
(EG) nr 1260/1999 om allmänna
bestämmelser för strukturfonderna samt ger
medel även till andra ministeriers
förvaltningsområden för genomförande av
program som finansieras av fonden, oavsett
om medel från fonden beviljas staten eller
för att förmedlas vidare av staten. I syfte att
genomföra samlade programdokument eller
ett program för gemenskapsinitiativ kan
jord- och skogsbruksministeriet också ta
emot medel från EG:s andra strukturfonder
av vederbörande utbetalande myndighet
enligt nämnda förordning för att användas
för ändamål enligt denna lag. Jord- och
skogsbruksministeriet sköter också ansökan
om den medfinansiering som gemenskapen
står för, intäktsföringar av medlen samt den
övriga bokföringen av medlen och
redovisningen
av
medlen
till
kommissionen.
Jordoch
skogsbruksministeriet skall likaså ge
nödvändiga
utredningar
samt
vara
företrädare i Europeiska gemenskapens

Jord- och skogsbruksministeriet är i fråga
om garantisektionen vid EUGFJ den
behöriga myndighet som avses i
kommissionens förordning (EG) nr 1663/95
om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om
förfarandet
vid
avslutande
av
räkenskaperna för garantisektionen vid
Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket (EUGFJ) och i fråga om de
medel
som
beviljas
från
utvecklingssektionen vid EUGFJ den
utbetalande
myndighet
och
förvaltningsmyndighet som avses i den
allmänna
förordningen
om
strukturfonderna, samt ställer medel till
förfogande även för andra ministeriers
förvaltningsområden för genomförande av
programm som fonden finansierar,
oberoende av om medlen från ovan nämnda
fond beviljas staten direkt eller staten för
att förmedlas vidare. I syfte att genomföra
samlade programdokument eller ett
program för gemenskapsinitiativ kan jordoch skogsbruksministeriet också från en
utbetalningsmyndighet som avses i den
allmänna
förordningen
om
strukturfonderna ta emot medel från
Europeiska
gemenskapens
övriga
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företrädare i Europeiska gemenskapens
institutioner då ärenden som avses i denna
lag behandlas.

Europeiska
gemenskapens
övriga
strukturfonder för att användas för syften
enligt denna lag.

— — — — — — — — — — — ———

Landsbygdsverket
är
ett
sådant
förmedlande organ som avses i artikel 2 i
kommissionens förordning (EG) nr
438/2001 om genomförande bestämmelser
till rådets förordning (EG) nr 1260/1999
beträffande
förvaltningsoch
kontrollsystemen för stöd som beviljas inom
ramen för strukturfonderna. I egenskap av
förmedlande
organ
bereder
Landsbygdsverket i fråga om medel från
utvecklingssektionen vid EUGFJ ansökan
om den delfinansiering som gemenskapen
står för, intäktsföringen av medlen och den
övriga bokföringen samt redovisningen av
medlen till kommissionen. Angående dessa
samt övriga uppgifter som Landsbygsverket
i egenskap av förmedlande organ skall
handha bestäms närmare genom förordning
av statsrådet. Genom förordning av
statsrådet bestäms även om lämnande av
nödvändiga utredningar till Europeiska
gemenskapens institutioner då ärenden som
avses i denna lag behandlas.
— — — — — — — — — — — ———

21 §

21 §

Statliga lån och ränta på dem

Statliga lån och ränta på dem

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond vilka anvisats
av jord- och skogsbruksministeriet (statliga
lån).

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel
som anvisats i dispositionsplanen för
gårdsbrukets utvecklingsfond (statliga lån).
Landsbygdsverket beslutar om beviljande
av lån till kreditinstitut för statlig
långivning som genomförs med medel ur
fonden.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———

22 §

22 §

Statens ansvar

Statens ansvar

— — — — — — — — — — — ———
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet enligt denna lag
och de bestämmelser som utfärdas med stöd
av den samt iakttar god banksed. Det

— — — — — — — — — — — ———
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet enligt denna lag
samt de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den samt iakttar god banksed. Det
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av den samt iakttar god banksed. Det
kreditinstitut som har beviljat lånet är även
skyldigt att bevaka statens fördel och iaktta
jordoch skogsbruksministeriets föreskrifter
när den egendom som utgör säkerhet för
lånet
realiseras
genom
frivillig
skuldsanering, exekutiv auktion eller
konkursförfarande.

stöd av den samt iakttar god banksed. Det
kreditinstitut som har beviljat lånet är även
skyldigt att bevaka statens intressen och
iaktta de bestämmelser som meddelas av
Landsbygdsverket när den egendom som
utgör säkerhet för lånet realiseras genom
frivillig skuldsanering, exekutiv auktion
eller konkursförfarande.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
23 §

23 §

Gottgörelser för statliga lån

Gottgörelser för statliga lån

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om
den gottgörelse för kapital och räntor som
på basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitut. Innan gottgörelsen fastställs
skall ministeriet klarlägga att den slutliga
förlusten till följd av gäldenärens och en
eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
när gäldenären eller tredje man som
ansvarar för lånet vid företagssanering eller
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
den egendom som utgör säkerhet. Jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
betalar
gottgörelsen till kreditinstitutet med medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall det redovisa de indrivna beloppen till
jord- och skogsbruksministeriet för att
intäktsföras i gårdsbrukets utvecklingsfond.
Jord- och skogsbruksministeriet fattar
beslut om återkrav hos låntagaren av den
gottgörelse
som
har
betalts
till
kreditinstitutet.
— — — — — — — — — — — ———

Landsbygdsverket beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
om gäldenären eller en tredje person som
ansvarar för lånet vid företagssanering,
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
säkerheten. Landsbygdsverket skall betala
gottgörelsen till kreditinstitutet med medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

24 §

24 §

Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall institutet betala de indrivna beloppen
till Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Landsbygdsverket beslutar om återkrav hos
låntagaren av den gottgörelse som har
betalts till kreditinstitutet.
— — — — — — — — — — — ———
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Behandlingstiden för ansökan om
gottgörelse och dröjsmålsräntor på
gottgörelser

Behandlingstiden för ansökan om
gottgörelse och dröjsmålsräntor på
gottgörelser

Jord- och skogsbruksministeriet skall
behandla en ansökan om gottgörelse som
gäller statliga lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
jord- och skogsbruksministeriet och den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats. Om avgörandet av ansökan om
gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet
lämnar tilläggsutredning, räknas tiden om
tre
månader
från
det
att
de
tilläggsutredningar
som
jordoch
skogsbruksministeriet begärt har lämnats
till ministeriet. Om tiden överskrids, är
staten skyldig att betala dröjsmålsränta för
den överskridande tiden enligt den räntefot
som avses i 4 § 3 mom. räntelagen
(633/1982).
— — — — — — — — — — — ———

Landsbygdsverket skall behandla en
ansökan om gottgörelse som gäller statliga
lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
Landsbygdsverket och den slutliga förlusten
till följd av gäldenärens och en eventuell
borgensmans insolvens har konstaterats.
Om avgörandet av ansökan om gottgörelse
förutsätter att kreditinstitutet lämnar
tilläggsutredning, räknas tiden om tre
månader från det att de tilläggsutredningar
som Landsbygdsverket begärt har lämnats
till det. Om tiden överskrids, är staten
skyldig att betala dröjsmålsränta för den
överskridande tiden enligt den räntefot som
avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).
— — — — — — — — — — — ———

25 §
Redovisning av statliga lån
— — — — — — — — — — — ———
Betalningarna
enligt
jordoch
skogsbruksministeriets
beslut
med
anledning av kreditinstitutets ansökan om
gottgörelse skall göras inom sju bankdagar
efter att kreditinstitutet har tagit del av
beslutet.

— — — — — — — — — — — ———
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut på grundval av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom
sju bankdagar efter att kreditinstitutet har
tagit del av beslutet.

26 §

26 §

Ränta på räntestödslån

Ränta på räntestödslån

Den totalränta som kreditinstitutet uppbär
för ett räntestödslån får vara högst lika stor
som den ränta som banken uppbär för lån
med normal ränta vilka på sedvanliga
villkor beviljas för liknande ändamål
förhöjd med de extra kostnader som
beviljandet och skötseln av räntestödslånen
medför. Jord- och skogsbruksministeriet har
rätt att inte godkänna ett lån som
räntestödslån, om totalräntan på lånet

Den totalränta som kreditinstitutet uppbär
för ett räntestödslån får vara högst lika stor
som den ränta som banken uppbär för lån
med normal ränta vilka på sedvanliga
villkor beviljas för liknande ändamål
förhöjd med de extra kostnader som
beviljandet och skötseln av räntestödslånen
medför. Landsbygdsverket har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ovan
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räntestödslån, om totalräntan på lånet
avviker från den ovan nämnda räntan.
— — — — — — — — — — — ———

totalräntan på lånet avviker från den ovan
avsedda räntan.
— — — — — — — — — — — ———
27 §

Allmänna bestämmelser om långivningen
— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning som utfärdas av
statsrådet bestäms närmare om utlåtanden
som krävs för ansökan om stöd, lyftandet av
lånemedlen, tiden för arbetets utförande,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån, förfarandet för ändring av lånevillkoren
samt om övriga förfaranden och villkor för
beviljandet av lånen och i anslutning till
skötseln av dem.

— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om utlåtanden som krävs för
ansökan om lån, lyftandet av lånemedlen,
tiden för genomförande av projektet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån samt om övriga villkor för beviljande av
lånen och i anslutning till skötseln av dem.
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om de förfaranden som anknyter till
beviljande av lånen och skötseln av dem
samt om förfarandet vid ändring av
lånevillkoren.
— — — — — — — — — — — ———
28 §

De statliga lånens och räntestödslånens penningrörelse
— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning som utfärdas av jordoch
skogsbruksministeriet kan bestämmas i
vilka fall kreditinstituten kan utföra ovan
nämnda uppgifter utan ett centralt
finansiellt institut eller ett finansiellt
serviceföretag.

— — — — — — — — — — — ———
Genom beslut av Landsbygdsverket kan
bestämmas i vilka fall kreditinstituten kan
utföra ovan nämnda uppgifter utan ett
centralt finansiellt institut eller ett
finansiellt serviceföretag. Landsbygdsverket
undertecknar på statens vägar de
skuldebrev som avses i 1 mom. 3 punkten.
29 §

Ersättning för kreditinstitutens kostnader
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar att
de ersättningar enligt 1 mom. som betalts

— — — — — — — — — — — ———
Landsbygdsverket
beslutar
att
de
ersättningar enligt 1 mom. som betalts till
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de ersättningar enligt 1 mom. som betalts
till ett kreditinstitut för skötseln av statliga
lån helt eller delvis skall återkrävas hos
kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har
skött ett statligt lån så som bestäms i denna
lag eller med stöd av den eller så som god
banksed
kräver.
Utan
hinder
av
återkravsreglerna i 43 och 44 § kan
ersättningarna återkrävas under hela
lånetiden.

ersättningar enligt 1 mom. som betalts till
ett kreditinstitut för skötseln av statliga lån
helt eller delvis skall återkrävas hos
kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har
skött ett statligt lån så som det bestäms i
denna lag eller med stöd av den eller så som
god banksed kräver. Utan hinder av
bestämmelserna i 43 och 44 § kan
ersättningarna återkrävas under hela
lånetiden.
31 §

Begränsningar i fråga om frivillig skuldsanering
— — — — — — — — — — — ———
Vid frivillig skuldsanering kan befrielse
från betalning av amorteringar på statliga
lån inte beviljas, om realsäkerheten för
lånet eller borgen genom affärsverksamhet
eller därmed jämförlig verksamhet tryggar
betalningen
av
amorteringarna.
Av
synnerligen vägande skäl kan befrielse från
betalning dock beviljas så som bestäms
närmare genom förordning som utfärdas av
statsrådet. I sådana fall skall ansökan
hänskjutas
till
jordoch
skogsbruksministeriet för avgörande.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
Vid frivillig skuldsanering kan befrielse
från betalning av amorteringar på statliga
lån inte beviljas, om realsäkerheten för
lånet eller borgen genom affärsverksamhet
eller därmed jämförlig verksamhet tryggar
betalningen
av
amorteringarna.
Av
synnerligen vägande skäl kan befrielse från
betalning dock beviljas. Genom förordning
av statsrådet bestäms närmare om
beviljande av befrielse från betalning av
synnerligen vägande skäl. I sådana fall skall
ansökan sändas till Landsbygdsverket för
avgörande.
— — — — — — — — — — — ———

35 §

35 §

Myndigheter

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralerna samt de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna.
— — — — — — — — — — — ———

Verkställigheten av denna lag handhas av
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna samt de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna.

37 §

37 §

Övervakning

Övervakning

— — — — — — — — — — — ———
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Jord- och skogsbruksministeriet skall ordna
övervakningen av användningen av medel
så att det med hjälp av uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter konstateras om de
nödvändiga förutsättningarna för beviljande
och utbetalning av stöd har funnits samt om
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits.

Jord- och skogsbruksministeriet skall se till
att övervakningen av användningen av
medel har ordnats på ett ändamålsenligt
sätt. Landsbygdsverket skall genomföra
övervakningen av användningen av medel
så att det med hjälp av nödvändiga
uppgifter om användningen av medlen och
kontrolluppgifter
konstateras
huruvida
förutsättningarna för beviljande och
betalning av stöd har funnits samt huruvida
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits. Landsbygdsverket kan
meddela föreskrifter av teknisk natur om
övervakningen och uppföljningen av
användingen av lån och stöd.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———

39 §
Övervakningen inom kreditinstitut
— — — — — — — — — — — ———
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran
lämna jord- och skogsbruksministeriet
sådana uppgifter som är nödvändiga för att
utreda om den som ansökt om lån varit i
behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är
också skyldigt att lämna jord- och
skogsbruksministeriet de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för
att konstatera om lånevillkoren samt
Europeiska gemenskapens rättsakter, denna
lag och de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan
nämnda skyldigheten att lämna uppgifter
gäller även sekretessbelagda uppgifter.

—————————————
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jord- och skogsbruksministeriet eller
Landsbygdsverket sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den sökande
varit i behov av stöd eller inte.
Kreditinstitutet är också skyldigt att ge jordoch
skogsbruksministeriet
eller
Landsbygdsverket de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för
att konstatera huruvida lånevillkoren samt
Europeiska gemenskapens rättsakter, denna
lag samt de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den har iakttagits i övrigt.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller
även sekretessbelagda uppgifter.

40 §

40 §

Inspektionsrätt

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet samt
arbetskrafts- och näringscentralen har rätt
att utan förhandsmeddelande utföra
inspektioner i anslutning till att bidrag, lån
och andra stöd beviljas, utbetalas och
används.

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralerna har rätt att utan
förhandsmeddelande utföra inspektioner i
anslutning till att bidrag, lån och andra stöd
beviljas, utbetalas och används.
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används.
För att tillsynen och inspektionerna enligt 1
mom. skall kunna utföras på ett
ändamålsenligt sätt kan ministeriet genom
ett beslut bemyndiga en annan myndighet
eller en utomstående revisor att för
ministeriets räkning utföra de inspektioner
enligt 1 mom. som gäller användningen av
stöd och som riktar sig mot dem som
förmedlar och beviljar stöd samt mot
stödtagarna. Revisorn skall vara en av
revisionsnämnden för offentlig förvaltning
och ekonomi godkänd revisor (OFRrevisor)
eller
revisionssammanslutning
(OFR-sammanslutning),
en
av
Centralhandelskammaren godkänd revisor
(CGR-revisor)
eller
revisionssammanslutning
(CGRsammanslutning). Revisorerna handlar
under tjänsteansvar vid skötseln av sitt
uppdrag.
Vid
utförandet
av
inspektionsuppdrag skall revisorerna iaktta
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982)
och språklagen (148/1922).
Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
för dem som utför inspektioner och som
avses i 1 och 2 mom. framlägga alla
behövliga
räkenskapsoch
andra
handlingar, varmed även avses motsvarande
material som framställts eller lagrats med
hjälp av automatisk databehandling eller på
något annat motsvarande sätt, samt att även
i övrigt bistå vid inspektionen. I den
omfattning som tillsynsuppgiften kräver
kan inspektionen inbegripa stödtagarens
husdjursbyggnader, odlingar, produktionsoch
förädlingsanläggningar,
lager,
försäljningsoch
marknadsföringsutrymmen samt övriga
omständigheter som är en förutsättning för
att stöd skall beviljas och betalas ut.
Inspektionen kan gälla såväl den egentliga
stödtagaren som den som förmedlar stödet.
Inspektion får dock inte utföras i lokaliteter
som omfattas av hemfriden.

Genom förordning som utfärdas av
statsrådet kan vid behov meddelas närmare
bestämmelser om det i 1 och 2 mom.
avsedda
tekniska
utförandet
av
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beviljas, utbetalas och används.
För tillsynen och inspektionerna enligt 1
mom. kan jord- och skogsbruksministeriet
och Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
för ministeriets och Landsbygdsverkets
räkning utföra de inspektioner enligt 1
mom. som gäller användningen av stöd och
som riktar sig mot dem som förmedlar och
beviljar stöd samt mot stödtagarna.
Revisorn skall vara en godkänd revisor
eller sammanslutning som avses i
revisionslagen (936/1994) eller lagen om
revisorer inom den offentliga förvaltningen
och ekonomin (467/1999). På revisorn
tillämpas lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982), språklagen (148/1922), lagen
om
offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet (621/1999) samt 14 och 15 §
statstjänstemannalagen (750/1994).
Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
för dem som utför inspektioner och som
avses i 1 och 2 mom. framlägga alla
behövliga
räkenskapsoch
andra
handlingar, varmed även avses motsvarande
material som framställts eller lagrats med
hjälp av automatisk databehandling eller på
något annat motsvarande sätt, samt att även
i övrigt bistå vid inspektionen. I den
omfattning som tillsynsuppgiften kräver
kan inspektionen inbegripa stödtagarens
husdjursbyggnader, odlingar, produktionsoch
förädlingsanläggningar,
lager,
försäljningsoch
marknadsföringsutrymmen samt övriga
omständigheter som är en förutsättning för
att stöd skall beviljas och betalas ut.
Inspektionen kan gälla såväl den egentliga
stödtagaren som den som förmedlar stödet.
Inspektion får utföras i en bostad endast om
det finns motiverad anledning att misstänka
att någon brutit eller bryter mot
bestämmelserna
om
Europeiska
gemenskapens
gemensamma
jordbrukspolitik eller mot lag.
Landsbygdsverket kan vid behov meddela
närmare föreskrifter om det i 1 och 2 mom.
avsedda
tekniska
utförandet
av
inspektionerna.
— — — — — — — — — — — ———
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avsedda
tekniska
utförandet
av
inspektionerna.
— — — — — — — — — — — ———
42 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
— — — — — — — — — — — ———
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag har utan hinder av
tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet
och
för
vidareförmedling
till
vederbörande
institution inom Europeiska gemenskapen
lämna ut en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift som behövs för övervakningen av
att Europeiska gemenskapens lagstiftning
har iakttagits då stöd beviljats med
delfinansiering av gemenskapen.

— — — — — — — — — — — ———
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag har utan hinder av
tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket
och för vidareförmedling till vederbörande
institution inom Europeiska gemenskapen
lämna ut en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift som behövs för övervakningen av
att Europeiska gemenskapens lagstiftning
har iakttagits då stöd beviljats med
delfinansiering av gemenskapen.

45 §

45 §

Behörigheten vid återkrav

Behörigheten vid återkrav

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om
återkrav och inställning av utbetalning av
de stöd som det har beviljat. I övrigt
beslutar arbetskrafts- och näringscentralen
om återkrav och inställning av utbetalning
av stöd. Genom förordning som utfärdas av
statsrådet kan vid behov föreskrivas om den
tid inom vilken stödet skall återkrävas. Stöd
får inte återkrävas efter det att tio år har
förflutit från utbetalningen av den sista
stödposten.

Jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de stöd som de har beviljat. I
övrigt
beslutar
arbetskraftsoch
näringscentralen
om
återkrav
och
indragning av stöd. Genom förordning av
statsrådet kan föreskrivas om den tid inom
vilken stödet skall återkrävas. Stöd får inte
återkrävas efter att tio år har förflutit från
utbetalningen av den sista stödposten.

— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———

50 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som skall återbetalas
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
särskilda skäl besluta att den i 1 mom.
avsedda räntan lämnas helt eller delvis
ouppburen, om stödtagarens förfarande har

— — — — — — — — — — — ———
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl, om
något
annat
inte
följer
av
gemenskapslagstiftningen, besluta att den i
1 mom. avsedda räntan lämnas helt eller
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ouppburen, om stödtagarens förfarande har
ägt rum under förmildrande omständigheter
eller stödtagarens situation på grund av
ålderdom,
sjukdom,
bestående
arbetsoförmåga eller tvingande ekonomiska
svårigheter eller av någon annan
motsvarande orsak är sådan att räntorna inte
skulle kunna drivas in.

1 mom. avsedda räntan lämnas helt eller
delvis
ouppburen,
om
förmildrande
omständigheter anknyter till stödtagarens
förfarande eller stödtagarens situation på
grund av ålderdom, sjukdom, bestående
arbetsoförmåga eller tvingande ekonomiska
svårigheter eller av någon annan
motsvarande orsak är sådan att räntorna inte
skulle kunna drivas in.

54 §

54 §

Delgivning av beslut

Delgivning av beslut

Ett
beslut
av
arbetskraftsoch
näringscentralen som gäller en ansökan om
stöd eller betalningslättnad får delges
sökanden per post som vanligt brev. Om
inte något annat visas, anses delgivningen
då ha skett den sjunde dagen efter att
beslutet postades.

Ett beslut av Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen som
gäller en ansökan om stöd eller
betalningslättnad får delges sökanden per
post som vanligt brev. Om inte något annat
visas, anses delgivningen då ha skett den
sjunde dagen efter att beslutet postades.
— — — — — — — — — — — ———

— — — — — — — — — — — ———
55 §

55 §

Besvärsrätt

Besvärsrätt

I ett beslut som arbetskrafts- och
näringscentralen fattat med stöd av denna
lag får en part söka ändring genom besvär
hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
inom 30 dagar efter att han eller hon har fått
del av beslutet.
— — — — — — — — — — — ———

I ett beslut som Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen fattat
med stöd av denna lag får parten söka
ändring
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom
30 dagar efter att han eller hon har fått del
av beslutet.
— — — — — — — — — — — ———

56 §

56 §

Förfarandet vid ändringssökande

Förfarandet vid ändringssökande

Besvärsskriften
kan
tillställas
besvärsinstansen eller den arbetskrafts- och
näringscentral vars beslut överklagas.
Arbetskraftsoch näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt handlingarna i
ärendet och sitt utlåtande om besvären till
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

Besvärsskriften
kan
tillställas
besvärsmyndigheten eller den arbetskraftsoch näringscentral vars beslut överklagas.
Om ändring söks i beslut som
Landsbygdsverket fattat med stöd av denna
lag, kan besvärsskriften även sändas till
Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen skall
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— — — — — — — — — — — ———

arbetskrafts- och näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt de handlingar
som uppkommit i ärendet och sitt utlåtande
över besvären till landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.
— — — — — — — — — — — ———

64 §
Närmare bestämmelser
— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar
förordningar som är noggrannare än lagen
och förordningar som utfärdas av statsrådet
om godtagbara kostnader för de åtgärder
som stöds, de maximala totalinvesteringar
som stöds, tiden för genomförande av
projekt och åtgärder, överföring av stöd
samt hur behövliga likviditets- och
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag
och avtal om skuldsanering skall utarbetas.
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
likaså köpebrevs-, ansöknings-, avtals- och
beslutsformulären
samt
bestämmer
sökandens
självkostnadsandel
i
skuldsaneringsplanen
och
meddelar
närmare föreskrifter om förfaringssätten vid
ersättning av kostnaderna.
Genom förordning som utfärdas av jordoch
skogsbruksministeriet
kan
närmare
föreskrifter också utfärdas om förfarandet
vid ansökan om och beviljande av stöd samt
om betalningsförfarandet eller tekniska
detaljer i lagrings-, uppföljnings- och
övervakningssystem i anknytning till
skötseln av lån och stöd.

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms mera ingående än
i lagen och statsrådets förordning om de
godtagbara kostnaderna för åtgärder som
stöds, de maximala totalinvesteringar som
stöds, om tiden för genomförande av
projekt och åtgärder och överföring av stöd.
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet bestäms om den
sökandes
självkostnadsandel
i
skuldsaneringsplanen. Landsbygdsverket
meddelar
närmare
föreskrifter
om
förfarandet vid ersättning av kostnader som
ansluter sig till skuldsanering.

Landsbygdsverket bestämmer hur behövliga
likviditets- och lönsamhetskalkyler samt
andra kalkyler, utvecklingsplaner för
landsbygdsföretag
och
avtal
om
skuldsanering skall göras upp samt
fastställer
skuldebrevsformulären
och
ansöknings-, avtals- och beslutsformulären.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid ansökan
samt beviljande och betalning av stöd.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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20 §

20 §

Övervakning

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
och
landsbygdsnäringsdistriktet har rätt att låta
av dem befullmäktigade personer utföra
inspektioner som gäller användningen av
bidrag och lån. Bidrags- och låntagarna är
skyldiga att för dem visa alla behövliga
räkenskapsböcker och andra handlingar
samt att även i övrigt bistå vid inspektionen.

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralen har rätt att låta av dem
bemyndigade personer utföra inspektioner
som gäller användningen av bidrag och lån.
Bidrags- och låntagarna är skyldiga att för
dem visa alla behövliga räkenskapsböcker
och andra handlingar samt att även i övrigt
bistå vid inspektionen. Inspektion i en
bostad får endast utföras om det finns
motiverad anledning att misstänka att brott
mot bestämmelserna
om Europeiska
gemenskapens
gemensamma
jordbrukspolitik eller mot lag har
förekommit eller kommer att förekomma.

55 §

55 §

Verkställighetsmyndigheter

Verkställighetsmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Lapplands
landsbygdsnäringsdistrikt,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral,
landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare
kommun samt Forststyrelsen sköter
verkställigheten
av
denna
lag.
Forststyrelsens naturvårdsområde i norra
Lappland handhar skötseln av statens markoch vattenområden inom skoltområdet samt
andra åtgärder i anslutning till nyttjandet av
dem vilka förutsätts i denna lag. Jord- och
skogsbruksministeriet kan vid behov
meddela närmare föreskrifter om de
förfaranden som skall iakttas vid

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket, Lapplands arbetskraftsoch
näringscentral,
landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare
kommun samt Forststyrelsen sköter
verkställigheten
av
denna
lag.
Forststyrelsens naturvårdsområde i norra
Lappland handhar skötseln av statens markoch vattenområden inom skoltområdet samt
andra åtgärder i anslutning till nyttjandet av
dem vilka förutsätts i denna lag.
Landsbygdsverket kan vid behov meddela
närmare föreskrifter om de förfaranden som
skall iakttas vid verkställigheten av denna
lag.
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förfaranden som skall iakttas vid
verkställigheten av denna lag.
I uppgifter som avses i denna lag får, enligt
vad som närmare stadgas genom
förordning, som hjälp anlitas länsstyrelsen i
Lapplands län, statliga och kommunala
myndigheter, Kera Ab,
Renbeteslagsföreningen och renbeteslagen,
skogsnämnderna samt andra
rådgivningsorganisationer.

lag.

— — — — — — — — — — — ———

I uppgifter som avses i denna lag får, enligt
vad som närmare föreskrivs genom
förordning av statsrådet, som hjälp anlitas
länsstyrelsen i Lapplands län, statliga och
kommunala myndigheter, Finnvera Abp,
Renbeteslagsföreningen och renbeteslagen,
skogscentraler
samt
andra
rådgivningsorganisationer.
— — — — — — — — — — — ———

63 §

63 §

Sökande av ändring

Sökande av ändring

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet
fattar i en fråga som avses i denna lag får
ändring sökas genom besvär hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom
30 dagar från den dag då den som söker
ändring har fått kännedom om beslutet.
— — — — — — — — — — — ———

I beslut som Landsbygdsverket eller
arbetskrafts- och näringscentralen fattar i en
fråga som avses i denna lag får ändring
sökas
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom
30 dagar från den dag då den som söker
ändring har fått kännedom om beslutet.
— — — — — — — — — — — ———

65 §

65 §

Närmare stadganden, föreskrifter och
anvisningar

Närmare bestämmelser

— — — — — — — — — — — ———
Jord- och skogsbruksministeriet kan
meddela föreskrifter, som är noggrannare
än stadgandena i denna lag och en med stöd
av den utfärdad förordning, om beviljande
av lån, bidrag och andra förmåner som
avses
i
denna
lag.
Jordoch
skogsbruksministeriet fastställer likaså
köpeoch
skuldebrevsformulären,
ansöknings- och beslutsformulä ren samt
andra formulär och anvisningar som gäller
förfaringssätten
som
behövs
för
verkställigheten av denna lag.

— — — — — — — — — — — ———
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser,
som är noggrannare än bestämmelserna i
denna lag och en med stöd av den utfärdad
förordning av statsrådet, om beviljande av
lån, bidrag och andra förmåner som avses i
denna lag. Landsbygdsverket fastställer
köpeoch
skuldebrevsformulären,
ansöknings- och beslutsformulären samt
andra formulär och anvisningar som gäller
förfaringssätten och som behövs för
verkställigheten av denna lag.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Åtgärder som verkställigeten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———

4.
Lag
om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994)
34 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom., sådana de lyder i lag 1326/1999, som följer:
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34 §
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskrafts- och näringscentralerna, jordoch
skogsbruksministeriet,
Renbeteslagsföreningen
och
pensionsanstalten.
— — — — — — — — — — — ———

34 §
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriet,
Renbeteslagsföreningen
och
pensionsanstalten.
— — — — — — — — — — — ———

36 §
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskrafts- och näringscentralerna samt
jord- och skogsbruksministeriet skall vid
sidan av pensionsanstalten övervaka att
mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver
jordbruk och att såväl avträdaren som
förvärvaren iakttar förbindelserna enligt
denna lag.
— — — — — — — — — — — ———

36 §
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
Landsbygdsverket
samt
jordoch
skogsbruksministeriet skall vid sidan av
pensionsanstalten övervaka att mottagaren
av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och
att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar
förbindelserna enligt denna lag.
— — — — — — — — — — — ———

40 §
— — — — — — — — — — — ———
Pensionsanstalten har skyldighet att lämna
jord- och skogsbruksministeriet nödvändiga
uppgifter om förmånsmottagare och
förbindelsegivare enligt denna lag för
övervakning
av
stödsystemet
för
beskogning av åker enligt lagen om
strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994).

40 §
— — — — — — — — — — — ———
Pensionsanstalten har skyldighet att lämna
jord- och skogsbruksministeriet samt
Landsbygdsverket nödvändiga uppgifter om
förmånstagare och förbindelsegivare enligt
denna lag för övervakning av stödsystemet
för beskogning av åker enligt lagen om
strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994).
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———

