Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås ändringar i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral på grund av att lagen samordnas med bestämmelserna i statsunderstödslagen. Avsikten är att också bestämmelser om tillsyn över skogscentralernas och

skogsbrukets utvecklingscentrals ekonomi
till övriga delar än i fråga om statsunderstöd
tas in lagen.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den
1 januari 2005.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1.

Nuläge

De 13 skogscentraler som är verksamma på
landskapsnivå och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio med riksomfattande verksamhet bildar en organisation för främjande
av och tillsyn över skogsbruket. Deras verksamhet grundar sig på lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
(1474/1995).
Skogscentralerna och utvecklingscentralen
främjar en bärkraftig skötsel och användning
av skogarna och bevarandet av deras mångfald samt sköter uppgifter som hänför sig till
annat främjande av skogsbruk. Utöver de
uppgifter som ansluter sig till att främja
skogsbruket utövar skogscentralerna tillsyn
över iakttagandet av de lagar som gäller
skogsbruket och sköter andra myndighetsuppgifter. Egentliga myndighetsuppgifter hör
inte till utvecklingscentralens uppgifter. Utvecklingscentralen sköter också skogscentralernas administrativa uppgifter som hänför
sig till service. Skogscentralerna och utvecklingscentralen är organisationer av en speciell typ och de räknas till den s.k. medelbara
statsförvaltningen.
Skogscentralerna och utvecklingscentralen
är självständiga organisationer som står under jord- och skogsbruksministeriets styrning
och tillsyn och de har begränsad rättskapacitet och rättshandlingsförmåga. Utvecklingscentralen och skogscentralerna får bl.a. inte
utöva näringsverksamhet som inte omfattas
av uppnåendet av deras syfte eller som äventyrar skötseln av deras lagstadgade uppgifter.
Skogscentralerna och utvecklingscentralen är
i sin statsbidragsverksamhet underkastad resultatstyrning av jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriets styrning och tillsyn omfattar all verksamhet vid skogscentralerna
och utvecklingscentralen.
Skogscentralernas och utvecklingscentralens verksamhet finansieras med medel under
moment 30.31.42 i statsbudgeten (Statsunderstöd till organisationer för främjande och
övervakning av skogsbruket). Statsunderstödet för 2004 uppgår till 44 510 000 euro.
Skogscentralerna och utvecklingscentralen
får dessutom i annan offentlig finansiering

7 460 000 euro för statsbidragsverksamhet
och 2 696 000 euro för annan verksamhet.
Den offentliga finansieringen av skogscentralernas och utvecklingscentralens intäkter av
statsbidragsverksamheten är 96 procent och
av intäkterna av hela verksamheten 56 procent. Skogscentralernas och utvecklingscentralens sammanlagda antal årsverken är
1 288. Statsbidragsverkamhetens andel av
detta antal är 925 årsverken, av vilka tillsynsoch kontrollverksamheten står för 255 årsverken.
2.

Föreslagna ändringar

Avsikten med propositionen är att samordna bestämmelserna i lagen om skogscentraler
och skogsbrukets utvecklingscentral, nedan
skogscentralslagen, med bestämmelserna i
statsunderstödslagen (688/2001). På de statsunderstöd som skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljas för sin verksamhet
tillämpas statsunderstödslagen i sin helhet,
om inte annat bestäms i skogscentralslagen
och med beaktande av särdragen i fråga om
skogscentralerna och utvecklingscentralen
samt de statsunderstöd som beviljas för centralernas verksamhet.
Den viktigaste förändringen i förslaget
jämfört med gällande praxis gäller återkrav
av statsunderstöd. Enligt gällande bestämmelser beviljas skogscentraler och utvecklingscentralen utifrån budgeten förskott på
statsunderstödet under finansåret. När bokslutet färdigställts fastställer jord- och skogsbruksministeriet det slutliga beloppet av
statsbidragen. Om en skogcentral eller utvecklingscentralen enligt bokslutet inte har
utgifter som enligt statsunderstödsbeslutet är
godtagbara och motsvarar det beviljade förskottet på statsunderstödet, fastställs i statsunderstödsbeslutet det slutliga beloppet av
statsunderstödet för respektive räkenskapsperiod i enlighet med de godtagbara utgifterna
och till ett mindre belopp än de erhållna förskotten. I samma beslut förpliktas statsunderstödstagaren att betala tillbaka ett statsunderstöd som betalats ut till för stort belopp.
Enligt statsunderstödslagen fattas under finansåret ett beslut om beviljande av statsun-
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derstöd i vilket också eventuellt beviljade
förskott på statsunderstödet beaktas. Enligt
15 § i statsunderstödslagen övervakar statsbidragsmyndigheten beviljade statsunderstöd. Eftersom det statsunderstöd som beviljas för verksamheten till sitt belopp inte kan
överstiga utgifterna för den verksamhet som
understöds skall statsbidragsmyndigheten
genom ett särskilt beslut om återkrav enligt
21 § i statsunderstödslagen återkräva den del
av statsunderstödet som betalts ut till för stort
belopp.
I den nya 11 a § bestäms för tydlighetens
skull att jord- och skogsbruksministeriet i
fråga om de statsunderstöd som avses i
skogscentralslagen skall vara statsbidragsmyndighet. I den nya 11 b § finns en specia lbestämmelse om hur statsunderstöd skall sökas. Enligt paragrafen skall skogscentralerna
och utvecklingscentralen ansöka om statsunderstöd enligt skogscentralslagen genom att
tillställa jord- och skogsbruksministeriet en
preliminär budget och förslag till resultatmål
för den tid under vilken statsunderstödet skall
användas.
Avsikten är att vissa bestämmelser i den
gällande förordningen om skogscentraler och
skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996)
tas in i lagen.
3.

Propositionens konsekvenser

Som en följd av propositionen ändras förfarandet för beviljande av statsunderstöd till
skogscentraler och utvecklingscentralen så
att det huvudsakligen stämmer överens med
statsunderstödslagen. Propositionen har konsekvenser för jord- och skogsbruksministeriet
i dess egenskap av statsbidragsmyndighet.
Det direkta statsunderstödet till skogscen-

traler och utvecklingscentralen enligt statsbudgeten för 2004 är sammanlagt 44 510 000
euro. Propositionen inverkar inte på statsunderstödets belopp. Propositionen har inte heller andra konsekvenser.
4.

Beredningen av propositionen

Statsrådets finansutskott förutsatte den 22
maj 2003 att jord- och skogsbruksministeriet
bereder en proposition i syfte att samordna
bestämmelserna i skogscentralslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den
med bestämmelserna i statsunderstödslagen.
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet. Utlåtande om propositionen har begärts av finansministeriet, skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. De synpunkter som framförts i utlåtandena har i
mån av möjlighet beaktats.
5.

Närmare bestämmelser

Avsikten med propositionen är att förordningen om skogscentraler och skogsbrukets
utvecklingscentral ändras så att bestämmelser
om en beskrivning av resultatet av skogscentralernas och utvecklingscentralens verksamhet i anslutning till sammanställandet av statens bokslutsberättelse tas in i förordningen.
Det är dessutom meningen att förordningens
bestämmelser om undertecknande och fastställande av bokslut preciseras.
6.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av
nästa finansår, dvs. den 1 januari 2005.
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DETALJMOTIVERING
11 §. Finansiering av verksamheten. Enligt
1 mom. skall i statsbudgeten fortfarande årligen tas in ett anslag av vilket skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljas statsunderstöd för omkostnader för de åligganden
som bestäms för dem och för investeringsutgifter som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen, om inte något annat
bestäms i skogscentralslagen. Statsunderstödslagen är en allmän lag och den tillämpas
enligt 3 § till den del som det inte bestäms
om statsunderstöd i speciallagar. Eftersom
den huvudsakliga avsikten med propositionen är att samordna skogscentralslagen och
statsunderstödslagen föreslås att i paragrafen
för tydlighetens skull nämns att statsunderstödslagen skall tillämpas på det statsunderstöd som beviljas skogscentraler och utvecklingscentralen. Bestämmelsen om att det anslag som beviljas skogscentraler och utvecklingscentralen tas in i statsbudgeten motsvarar gällande 11 § 1 mom.
Statsunderstöd som enligt 6 § i statsunderstödslagen beviljas ur statsbudgeten får i regel inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet, om inte något annat följer av skäl
som är motiverade och nödvändiga för att
målen med beviljandet av statsunderstödet
skall nås. I statsunderstödslagen ingår ett generellt förbud mot att understödet täcker
kostnaderna för ett projekt eller en verksamhet fullt ut. Enligt motiveringen till propositionen avseende statsunderstödslagen (RP
63/2001 rd) är avsikten att statsunderstödstagaren eller någon annan privat instans förbinder sig att delta i en verksamhet eller ett
projekt med en tillräcklig medfinansieringsandel.
Skogscentralerna och utvecklingscentralen
är organisationer som hör till den medelbara
statsförvaltningen och som har inrättats genom lag. Det statsunderstöd som ur statsbudgeten beviljas för centralernas verksamhet är
jämställt med ämbetsverks och inrättningars
omkostnadsanslag enligt budgeten. Skogscentralernas intäkter av statsbidragsverksamheten består till 96 procent av offentlig finan-

siering. En del av skogscentralernas offentliga förvaltningsuppgifter finansieras till fullt
belopp med statsunderstöd. Sådana uppgifter
är t.ex. den tillsyn över lagar som skogscentralerna ålagts genom lag. Med beaktande av
de samhälleliga verkningarna och resultatet
av skogscentralernas och utvecklingscentralens offentliga förvaltningsuppgifter har
statsunderstödet ansett kunna användas för
att fullt ut täcka kostnaderna för skötseln av
de offentliga förvaltningsuppgifterna. Det föreslås att en bestämmelse om detta som närmast skall anses förtydligande tas in i 2
mom. Om skogscentralerna och utvecklingscentralen inte har godtagbara utgifter enligt
budgeten och statsunderstödsbeslutet som
motsvarar det beviljade statsunderstödets belopp, återkrävs det statsunderstöd som betalats ut till för stort belopp.
11 a §. Statsbidragsmyndighet. Enligt 4 § i
statsunderstödslagen avses med statsbidragsmyndighet den myndighet till vars uppgifter ärenden som gäller statsunderstödet i
fråga hör enligt lagstiftningen. Det föreslås
att i paragrafen tas in en förtydligande bestämmelse enligt vilken jord- och skogsbruksministeriet i fråga om de statsunderstöd
som avses i skogscentralslagen skall vara
statsbidragsmyndighet. Med stöd av denna
bestämmelse hör då alla de rättigheter och
skyldigheter som i statsunderstödslagen
ålagts statsbidragsmyndigheten till jord- och
skogsbruksministeriet. Bestämmelsen motsvarar till sitt sakinnehåll gällande 22 §
1 mom. i förordningen om skogscentraler
och skogsbrukets utvecklingscentral.
Skogscentralerna och utvecklingscentralen
kan söka och få också andra statsunderstöd
än sådana som avses i skogscentralslagen.
Med stöd av den föreslagna bestämmelsen
skall jord- och skogsbruksministeriet dock
inte vara statsbidragsmyndighet när det gäller
sådana statsunderstöd, om inte så bestäms i
lagstiftningen avseende statsunderstödet i
fråga.
11 b §. Ansökan om statsunderstöd. Enligt
9 § 1 mom. i statsunderstödslagen skall statsunderstöd sökas skriftligen. I den nya 11 b §
föreskrivs att skogscentralerna och utvecklingscentralen skall ansöka om statsunderstöd

5
genom att tillställa jord- och skogsbruksministeriet en preliminär budget och förslag till
resultatmål för den tid under vilken statsunderstödet skall användas. Genom att dessa
handlingar sänds inleds ärendet avseende
statsunderstöd, och jord- och skogsbruksministeriet kan fatta beslut i frågan.
Enligt 4 § 1 mom. i skogscentralslagen är
skogscentralerna och utvecklingscentralen
underställda jord- och skogsbruksministeriets
styrning och tillsyn. Skogscentralernas och
utvecklingscentralens verksamhet finansieras
med medel under moment 30.31.42 i statsbudgeten (Statsunderstöd till organisationer
för främjande och övervakning av skogsbruket). Anslaget kan användas bara för statsunderstöd som beviljas skogscentralerna och
utvecklingscentralen. Inom ramen för resultatstyrningen kommer jord- och skogsbruksministeriet, skogscentralerna och utvecklingscentralen överens om resultatmål för
den tid under vilken statsunderstödet används. För att resultatmålen skall svara mot
de resurser som står till förfogande skall
skogscentralerna och utvecklingscentralen
när de förbereder sina förslag till resultatmål
känna till statsunderstödets belopp. Beloppet
av det statsunderstöd som utvecklingscentralen beviljats framgår av statsbudgeten. Av
statsbudgeten och propositionen i anslutning
till den framgår de principer för den regionala fördelningen av skogscentralernas statsunderstöd enligt vilka jord- och skogsbruksministeriet beslutar om statsunderstödets belopp
för varje skogscentral. När regeringens proposition med förslag till statsbudget har överlämnats till riksdagen meddelar jord- och
skogsbruksministeriet skogscentralerna och
utvecklingscentralen preliminära uppgifter
om beloppet av deras statsunderstöd. Utifrån
dessa uppgifter utarbetar skogscentralerna
och utvecklingscentralen en preliminär budget och förslag till resultatmål för den tid under vilken statsunderstödet används samt tillställer jord- och skogsbruksministeriet dessa
för förhandlingarna om resultatavtal. När
riksdagen har godkänt statsbudgeten kommer
jord- och skogsbruksministeriet, skogscentralerna och utvecklingscentralen överens om
resultatmålen och jord- och skogsbruksmin isteriet meddelar i anknytning till resultatförhandlingarna beslut om statsunderstödet.

Enligt 12 § i statsunderstödslagen betalas
statsunderstödet till statsunderstödstagaren i
regel i en eller flera poster enligt när kostnaderna infaller. Förskott på statsunderstödet
kan betalas om det är motiverat med tanke på
användningen av statsunderstödet samt ändamålsenligt med tanke på tillsynen över användningen. Mätt enligt årsverken utgör
statsbidragsverksamheten över 70 procent av
skogscentralernas och utvecklingscentralens
verksamhet. Statsbidragsverksamheten finansieras nästan fullt ut med statsunderstöd. Enligt gällande 22 § 2 mom. i förordningen om
skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral betalas förskott på statsunderstödet
månatligen på förhand. Skogscentralernas
och utvecklingscentralens finansieringssituation förutsätter att förskott på statsunderstödet betalas ut. Avsikten är att jord- och
skogsbruksministeriet också framöver betalar
ut förskott på statsunderstödet. För att den
ränteförlust som orsakas av utbetalningen av
förskott på statsunderstödet skall hållas liten
för staten bör förskott inte betalas ut långt i
förväg. Utbetalningen av förskott hindrar inte
att användningen av statsunderstöd övervakas.
11 c §. Tillsyn över användningen av medel. Enligt 14 § i statsunderstödslagen skall
statsunderstödstagaren lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter
för tillsynen över iakttagandet av villkoren i
statsunderstödsbeslutet. Statsunderstödstagaren skall dessutom utan dröjsmål underrätta
statsbidragsmyndigheten om en ändring som
påverkar uppnåendet av ändamålet med
statsunderstödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen av statsunderstödet. Enligt 15 § i statsunderstödslagen skall statsbidragsmyndigheten övervaka
statsunderstödet på behörigt sätt och tillräckligt genom att inhämta uppgifter om användning och uppföljning av statsunderstödet
samt andra uppgifter liksom genom att vid
behov utföra granskningar.
Bestämmelserna om användningen av
statsunderstöd och övervakningen därav i
4 kap. i statsunderstödslagen gäller bara
statsunderstöd som beviljats. Skogscentralerna och skogsbrukets utvecklingscentral har
också andra medel än de statsunderstödsmedel som beviljats utifrån budgeten för respek-
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tive år. I 7 § i skogscentralslagen begränsas
skogscentralernas och utvecklingscentralens
möjligheter att idka näring. Skogscentralerna
och utvecklingscentralen får inte utöva näringsverksamhet som inte ansluter sig till
uppnåendet av deras syfte. Skogscentralerna
och utvecklingscentralen får inte heller utöva
näringsverksamhet som kan äventyra skötseln av deras lagstadgade uppgifter eller
opartiskheten i skötseln av dessa. För att säkerställa detta skall jord- och skogsbrukscentralen i egenskap av statsbidragsmyndighet
fortsatt övervaka skogscentralernas och utvecklingscentralens användning av medel på
bredare basis än bara i fråga om statsunderstödsmedlen. Likaså skall jord- och skogsbruksministeriet ha rätt till information om
omständigheter som inverkar på skogscentralernas och utvecklingscentralens ekonomi eller hänför sig till affärsverksamheten. Det föreslås att en bestämmelse om detta tas in i
11 c §. Enligt paragrafen övervakar jord- och
skogsbruksministeriet skogscentralernas och
utvecklings centralens användning av medel.
För verkställande av tillsynen skall skogscentralerna och utvecklingscentralen lämna jordoch skogsbruksministeriet de uppgifter och
utredningar ministeriet ber om. Den nya bestämmelsen motsvarar gällande 24 § 1 mom.
i förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral.
11 d §. Förvaltning och användning av
medlen. Det föreslås att bestämmelser tas in i
paragrafen om användningen och förvaltningen av andra medel än sådana som skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljats för sin verksamhet. Enligt gällande 23 §
1 mom. i förordningen om skogscentraler
och skogsbrukets utvecklingscentral skall de
statliga medel som beviljats skogscentralerna
och utvecklingscentralen, inklusive de statliga understödsmedel som beviljats för organisationernas verksamhet, hållas åtskilda från
skogscentralens och utvecklingscentralens
övriga medel på ett statligt postgirokonto
som får användas av skogscentralen eller utvecklingscentralen. Bestämmelsen om att
verksamhetsunderstöden skall hållas åtskilda
har förlorat sin betydelse i och med att statsunderstödslagen har trätt i kraft.
Enligt det nya 1 mom. skall andra statliga
medel än sådana som skogscentralerna och
utvecklingscentralen beviljats för sin verk-

samhet fortfarande hållas åtskilda från
skogscentralens och utvecklingscentralens
övriga medel på ett konto i statens betalningsrörelsebank som får användas av skogscentralen och utvecklingscentralen. Medel
får tas ut från kontot endast i den takt de används för sitt ändamål. Med dessa medel avses närmast medlen under moment 30.31.44
(Stöd för tryggande av virkesproduktionens
uthållighet) av vilka skogscentralerna enligt
lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
beviljar understöd till huvudsakligen skogsbruksidkare samt medlen under moment
30.31.45 (Främjande av vården av skogsnatur), moment 30.31.83 (Lån för tryggande av
virkesproduktionens uthållighet) och moment
30.41.41 (Ersättning för hjortdjurs skadegörelse) i statsbudgeten. Skogscentralen är den
organisation som beviljar medel för de
nämnda anslagen. Enligt momentet får
skogscentralernas och utvecklingscentralens
medel för affärsverksamhet inte blandas
samman med de statliga medlen. Räntan på
de medel som finns på kontot i statens betalningsrörelsebank skall komma till nytta för
staten.
Skyldigheten att hålla medlen åtskilda gäller inte för de medel som skogscentralerna
och utvecklingscentralen har beviljats för sin
verksamhet och av vilka merparten består av
medel under moment 30.31.42 (Statsunderstöd till organisationer för främjande och
övervakning av skogsbruket) i statsbudgeten.
Skyldigheten att hålla medel åtskilda gäller
inte heller för sådana medel som jämställs
med verksamhetsunderstöd. Sådana medel
har beviljats bl.a. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio av anslag under moment
30.31.44 och 30.31.45 i statsbudgeten och
med dem har utvecklingscentralens åtaganden av projektkaraktär finansierats, t.ex. kartläggning av särskilt viktiga livsmiljöer enligt
skogslagen (1093/1996).
I 2 mom. bestäms om redovisning av andra
medel än sådana som skogscentralerna och
utvecklingscentralen beviljats för sin verksamhet. Enligt momentet skall vid förvaltningen och redovisningen av dessa medel
iakttas de bestämmelser i förordningen om
statsbudgeten som gäller redogöraren. Enligt
52 § i förordningen om statsbudgeten skall
redogöraren för varje kalendermånad tillställa räkenskapsverket en undertecknad redo-
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visning för sina affärstransaktioner. Räkenskapsverket skall granska redovisningen. Eftersom skogscentralerna inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar är de inte räkenskapsverk. Räkenskapsverk i fråga om medel
som beviljas enligt lagen om finansiering av
hållbart skogsbruk är jord- och skogsbruksministeriet.
Enligt det nya 2 mom. kan jord- och
skogsbruksministeriet meddela närmare administrativa föreskrifter om redovisningen av
andra medel än sådana som skogscentralerna
och utvecklingscentralen beviljats för sin
verksamhet. Den föreslagna bestämmelsen är
nödvändig eftersom redovisningen av skogscentralernas användning av statliga medel
grundar sig på projektbokföring av finansierade projekt. För granskning av redovisnin gen skall jord- och skogsbruksministeriet kunna utfärda nödvändiga tilläggsföreskrifter om
bl.a. bifogande av verifikat till redovisnin gen. Paragrafens 2 mom. motsvarar till sitt
sakinnehåll gällande 23 § 2 mom. i förordningen om skogscentraler och skogsbrukets
utvecklingscentral. Hänvisningen till den bestämmelse i förordningen om statsbudgeten
som gäller redogörare justeras så att den
motsvarar den ändrade förordningen om
statsbudgeten.
16 a §. Närmare bestämmelser. I paragrafen ingår ett sedvanligt bemyndigande att ge-

nom förordning av statsrådets utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten av lagen.
Ikraftträdandebestämmelse. I föreskriften
ingår en sedvanlig ikraftträdandebestämmelse. Med tanke på användningen av och tillsynen över användningen av de statsunderstöd
som beviljats skogscentralerna och utvecklingscentralen är det ändamålsenligt att de
statsunderstödsmedel som beviljas utifrån
statsbudgeten inte skall vara underkastade
sinsemellan motstridiga bestämmelser. Därför föreslås att bestämmelserna träder i kraft
vid ingången av nästa finansår, dvs. den 1 januari 2005.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft. Bestämmelsen är nödvändig eftersom
förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral på grund av la gändringen måste ändras så att förordningen
av statsrådet träder i kraft samtidigt som lagen. Lagen tillämpas på det statsunderstöd
som beviljas eller i anslutning till vilket förskott betalas ut efter det att lagen har trätt i
kraft.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 11 § samt
fogas till lagen en ny 11 a–11 d och 16 a § som följer:
11 §

11 b §

Finansiering av verksamheten

Ansökan om statsunderstöd

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag av
vilket skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljas statsbidrag för omkostnader för de åligganden som bestämts eller föreskrivits för dem och för investeringsutgifter
som godkänts av jord- och skogsbruksmin isteriet. På statsunderstöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat bestäms i denna lag.
Skogscentralernas och utvecklingscentralens utgifter enligt 1 mom. kan finansieras
med statsunderstöd till fullt belopp.

Skogscentralerna och utvecklingscentralen
skall ansöka om statsunderstöd enligt denna
lag genom att tillställa jord- och skogsbruksministeriet en preliminär budget och
förslag till resultatmål för den tid under vilken statsunderstödet skall användas.

11 a §

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar
skogscentralernas och utvecklingscentralens
användning av medel. För verkställande av
övervakningen skall skogscentralerna och utvecklingscentralen lämna jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter och utredningar
som ministeriet ber om.

Statsbidragsmyndighet
Statsbidragsmyndighet i fråga om de statsunderstöd som avses i denna lag är jord- och
skogsbruksministeriet.

11 c §
Tillsyn över användningen av medel
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11 d §
Förvaltning och användning av medlen
Andra statliga medel än sådana som skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljats för sin verksamhet skall hållas åtskilda
från skogscentralens och utvecklingscentralens övriga medel på ett konto i statens betalningsrörelsebank som får användas av skogscentralen och utvecklingscentralen. Medel
får tas ut från kontot endast i den takt de används för sitt ändamål.
I fråga om förvaltningen och redovisningen
av andra medel än sådana som skogcentralerna och utvecklingscentralen har beviljats
för sin verksamhet skall iakttas vad som bestäms om redogörare i förordningen om
statsbudgeten
(1243/1992).
Jord- och
skogsbruksministeriet kan dock utfärda närmare administrativa föreskrifter om den redovisning som avses i 52 § i förordningen

och som skogscentralerna och utvecklingscentralen tillställer jord- och skogsbruksministeriet.
16 a §
Närmare bestämmelser
Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas genom förordning av
statsrådet.
—————
Denna lag träder i kraft den
2005 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Lagen tillämpas på statsunderstöd som beviljas eller beträffande vilka förskott betalas
ut efter lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 8 oktober 2004
Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 11 § samt
fogas till lagen en ny 11 a–11 d och 16 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §

11 §

Finansiering av verksamheten

Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten skall årligen tas in ett anslag av vilket skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljas statsbidrag för omkostnader för de åligganden som stadgas eller bestäms för dem och för investeringsutgifter som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.
Om beviljandet och betalningen av statsbidrag och fastställandet av det slutliga
statsbidragsbeloppet samt om bestämmelser
som gäller användningen av statsbidraget
och om tillsynen över användningen stadgas närmare genom förordning och, med
stöd av ett genom förordning givet bemyndigande, genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag av
vilket skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljas statsbidrag för omkostnader för de åligganden som bestämts eller föreskrivits för dem och för investeringsutgifter som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. På statsunderstöd tillämpas
statsunderstödslagen (688/2001), om inte
något annat bestäms i denna lag.
Skogscentralernas och utvecklingscentralens utgifter enligt 1 mom. kan finansieras
med statsunderstöd till fullt belopp.

11 a §
Statsbidragsmyndighet
Statsbidragsmyndighet i fråga om de
statsunderstöd som avses i denna lag är
jord- och skogsbruksministeriet.
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11 b §
Ansökan om statsunderstöd
Skogscentralerna och utvecklingscentralen skall ansöka om statsunderstöd enligt
denna lag genom att tillställa jord- och
skogsbruksministeriet en preliminär budget
och förslag till resultatmål för den tid under
vilken statsunderstödet skall användas.
11 c §
Tillsyn över användningen av medel
Jord- och skogsbruksministeriet övervakar skogscentralernas och utvecklingscentralens användning av medel. För verkställande av övervakningen skall skogscentralerna och utvecklingscentralen lämna
jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter och utredningar som ministeriet ber om.
11 d §
Förvaltning och användning av medlen
Andra statliga medel än sådana som
skogscentralerna och utvecklingscentralen
beviljats för sin verksamhet skall hållas åtskilda från skogscentralens och utvecklingscentralens övriga medel på ett konto i
statens betalningsrörelsebank som får användas av skogscentralen och utvecklingscentralen. Medel får tas ut från kontot endast i den takt de används för sitt ändamål.
I fråga om förvaltningen och redovisningen av andra medel än sådana som
skogcentralerna och utvecklingscentralen
har beviljats för sin verksamhet skall iakttas
vad som bestäms om redogörare i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).
Jord- och skogsbruksministeriet kan dock
utfärda närmare administrativa föreskrifter
om den redovisning som avses i 52 § i förordningen och som skogscentralerna och
utvecklingscentralen tillställer jord- och
skogsbruksministeriet.
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16 a §
Närmare bestämmelser
Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning
av statsrådet.
—————
Denna lag träder i kraft den
2005 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Lagen tillämpas på statsunderstöd som
beviljas eller beträffande vilka förskott betalas ut efter lagens ikraftträdande.

