Svar på skriftligt spörsmål SSS 81/2015 rd

Svar på skriftligt spörsmål om reformen av lagstiftningen om Forststyrelsen enligt regeringsprogrammet
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 81/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Sari Essayah /kd m.fl.:
Till vilka EU-krav hänvisar man i regeringsprogrammet och
vad ingår i den planerade reformen av lagstiftningen om Forststyrelsen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Den 11 december 2007 fick Finland av Europeiska gemenskapernas kommission ett partiellt
negativt beslut (Statligt stöd nr C 7/2006) om det statliga stöd som Vägverket hade fått. Trots att
kommissionens beslut gäller Vägverket, inverkar det på hela affärsverkslagstiftningen i Finland.
Kommissionen ser konkursskyddet för och den avvikande skattemässiga behandlingen av affärsverket som otillåtet statligt stöd. Ett affärsverk kan dra nytta av det konkurrenssnedvridande
statliga stödet när konkurslagstiftningen inte tillämpas på verket. Även en befrielse från samfundsskatt utgör ett konkurrenssnedvridande statligt stöd som inte kan motiveras med skattesystemets karaktär och struktur.
Det går att ordna skogsbruksaffärsverksamheten på ett konkurrensneutralt sätt genom att man
skapar en konkursduglig organisationsform. Det mest rekommenderade sättet att nå konkurrensneutralitet är enligt expertutlåtandena att Forststyrelsens affärsverksamhet som drivs på
marknadsvillkor organiseras i ett bolag eller flera bolag som affärsverket äger. En avskild juridisk person är bokföringsmässigt ett transparent system där de avskilda funktionerna och avsaknaden av statsstödselementet går att bevisa. Man har erfarenhet av en bolagiseringsmodell eftersom affärsverksamheten i statens andra på marknaden verksamma affärsverk, t.ex. Vägverket, Luftfartsverket, Rederiverket och Lotsverket är bolagiserade. Även en neutral beskattning
kan ordnas genom bolagisering.
Sista handen vid lagstiftningsprojektet som gäller Forststyrelsen läggs tillsammans av justitieministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet under ledning
av jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att Forststyrelsen blir ett statligt specialaffärsverk
med en separat enhet för offentliga förvaltningsuppgifter som utföras med tjänsteansvar och
dotterbolag för affärsverksamheten som fungerar på marknadsvillkor. Forststyrelsen fortsätter
att vara en funktionell helhet. Statens mark- och vattenegendom ägs direkt av staten. Forststyrelsen ska fortsättningsvis ha samhälleliga åligganden som gäller bl.a. att använda skogar för
rekreation, bevara naturens biologiska mångfald och sköta renar.
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Avsikten är att Forststyrelsens ledarskapssystem utvecklas enligt regeringsprogrammet så att
möjligheterna för affärsverkets styrelse och ledning att leda affärsverket och använda statens
yttranderätt om fastigheter som en helhet stärks. Vid sidan av lagstiftningen behöver därför
också verkets styrning och ledning reformeras i en mer strategisk riktning.
Helsingfors 21.7.2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

