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JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS
BETÄNKANDE 8/1999 rd
Regeringens proposition med förslag tilllag om
ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

INLEDNING

Remiss
Riksdagen remitterade den 27 oktober 1999 en
proposition med förslag till lag om ändring av
lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(RP 123/1999 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

sakkunniga
Utskottet har hört
- yngre regeringssekreterare Katriina Pessa,
jord- och skogsbruksministeriet

- budgetrådet Kati Suihkonen, finansministeriet
- avdelningschef Esko Jokiniemi, Norra Karelens arbetskrafts- och näringscentral
- avdelningschef Heikki Leivonen, Mellersta
Finlands arbetskrafts- och näringscentral
- direktör Kaarina Knuuti, Centralförbundet för
lant- och skogsbruksproducenter MTK
- ombudsman Tage Ginström, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
direktör Pentti Saarimäki, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om avträdelsestöd
för lantbruksföretagare ändras för att det gällande programmet för avträdelsestöd vid behov
skall kunna fullföljas med nationella medel när
beslut fattas först år 2000. Samtidigt föreslår regeringen att det i lagen skall bestämmas att ansökningstiden löper ut den 15 januari 2000.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt
sedan den har antagits och blivit stadfäst. Särskilda bestämmelser om ikraftträdelsetidpunkten utfärdas genom förordning efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt ändringarna.

UTSKOTTETSSTÄLLNINGSTAGANDEN

Allmän motivering
Av de orsaker som framgår av propositionsmotiveringen och med stöd av erhållen utredning fin-

RP 123/1999 rd

ner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget med
ändringsförslagen nedan.
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Detaljmotivering
lkraftträdelsebestämmelsen. Utskottet föreslår
att l och 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen
preciseras i fråga om lydelsen.

Förslag till beslut

Ikraftträdelsebestämmelsen
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som
bestäms (utesl.) genom förordning.
Denna Jag tillämpas också på ansökningar
som är anhängiga när lagen träder i kraft (utesl.).
(3 mom. som i RP)

Med stöd av det ovan anförda föreslår jord- och
skogsbruksutskottet vördsamt

att lagförslaget i övrigt godkänns utan
ändringar men ikraftträde/sebestämmelsen med följande ändringar:

Helsingfors den 17 november 1999
I den avgörande behandlingen deltog
ordf. Timo Kalli/cent
med l. Pertti Hemmilä /saml
Matti Kangas /vänst
Marja-Leena Kemppainen /fkf
Katri Komi/cent
Lauri Kähkönen /sd
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Esa Lahtela /sd
Eero Lämsä/cent
Pertti Mäki-Hakola /saml
Olli Nepponen /saml
Erkki Pulliainen /gröna
suppl. Aulis Ranta-Muotio /cent.

