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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om Landsbygdsverket samt om ändring av lagen om 
jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcen-
tral 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det stiftas en lag 
om Landsbygdsverket. Landsbygdsverket in-
rättas inom jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde för att sköta uppdrag 
som omfattar åtgärder enligt Europeiska ge-
menskapens gemensamma jordbrukspolitik 
och sådana verkställande åtgärder till förmån 
för landsbygdens utveckling som gemenska-
pen delfinansierar samt nationella åtgärder 
som kompletterar dessa.  

I propositionen föreslås dessutom vissa så-
dana ändringar i lagen om jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
som inrättandet av Landsbygdsverket förut-
sätter. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2007. 
Propositionens verkningar i fråga om stats-
budgeten beaktas i budgetpropositionen för 
2007. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Inledning 

Propositionen har till syfte att omorganise-
ra strukturerna och arbetsfördelningen inom 
statens centralförvaltning genom att jord-
bruksförvaltningens planerings-, styrnings- 
och verkställighetsuppgifter koncentreras till 
ett nytt centralt ämbetsverk som inrättas, äm-
betsverket föreslås få namnet Landsbygds-
verket.  

I anslutning till propositionen har man ock-
så för avsikt att föra vidare regionaliseringen 
av statens funktioner genom att Landsbygds-
verket förläggs till Seinäjoki. Enligt planerna 
inleder Landsbygdsverket verksamheten i 
Helsingfors i maj 2007. Landsbygdsverkets 
funktioner överförs successivt till Seinäjoki 
under åren 2008—2011. 
 
2.  Nuläge 

2.1. Myndigheter 

Myndigheter på centralförvaltningsnivå 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar 
på statsrådets nivå för jordbruket och lands-
bygdens utveckling. Ministeriets ansvarsom-
råde omfattar enligt 19 § i reglementet för 
statsrådet (262/2003) bl.a. jordbruk, utveck-
ling av landsbygden, skogsbruk, fiskeri-, vilt- 
och renhushållning, säkerhet och kvalitet i 
fråga om livsmedlen och produktionsförnö-
denheterna inom jordbruket, djurens hälsa 
och välfärd samt växthälsa. Till jord- och 
skogsbruksministeriets uppgifter hör förutom 
strategiskt viktiga frågor inom jordbruks- och 
landsbygdspolitiken att planera, styra och 
följa upp verkställigheten av dem. Dessutom 
sköter jord- och skogsbruksministeriet i viss 
mån också praktiska verkställighetsuppgifter, 
varvid det är ministeriets uppgift att i enskil-
da fall fatta administrativa beslut och inspek-
tera stödtagare. 

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral, nedan kallad informations-
tjänstcentralen, är enligt 1 § i lagen om denna 
(1200/1992) en serviceenhet som lyder under 
jord- och skogsbruksministeriet och vars 
uppgift är att bl.a. utarbeta och publicera of-
ficiell jordbruksstatistik, producera tjänster i 

anslutning till statistikföringen i fråga om 
landsbygdsnäringarna och informationsför-
sörjningen samt upprätthålla ett landsbygds-
näringsregister. Dessutom kan informations-
tjänstcentralen med stöd av 2 § i sagda lag 
producera ekonomi-, personal- och andra 
förvaltningstjänster för jord- och skogs-
bruksministeriet och för andra ämbetsverk 
och inrättningar inom ministeriets förvalt-
ningsområde. Informationstjänstcentralen har 
producerat tjänster inom ekonomi- och per-
sonalförvaltningen främst för ministeriet. När 
det gäller administrationen av jordbruksstö-
den hör det till informationstjänstcentralens 
viktigaste uppgifter att verkställa utbetal-
ningarna av stöd och sköta bokföringen i 
samband med dem samt med avseende på 
förvaltningen och övervakningen av stöden 
utveckla och upprätthålla behövliga informa-
tionssystem. 

 
Myndigheter på regional- och lokalförvalt-
ningsnivå 

Arbetskrafts- och näringscentralen, nedan 
kallad TE-centralen, är enligt lagen om ar-
betskrafts- och näringscentraler (23/1997) en 
lokal myndighet med uppgift att bl.a. främja 
gårdsbruket, fiskerinäringen och de lands-
bygdsnäringar som har samband med dem 
samt kontrollera att de bestämmelser som 
gäller för dem iakttas. Med stöd av 2 § i 
nämnda lag verkar TE-centralen när denna 
sköter uppgifter inom olika förvaltningsom-
råden så att vederbörande ministerium styr 
och övervakar centralen. På motsvarande sätt 
iakttar TE-centralen bestämmelserna gällan-
de vederbörande ämbetsverk eller inrättning 
inom centralförvaltningen som styr och över-
vakar centralen då den sköter uppgifter som 
genom författningar eller bestämmelser 
ålagts respektive ämbetsverk eller inrättning. 
Inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde beviljar TE-centralerna bl.a. 
strukturstöd och landsbygdsutvecklingsstöd 
samt övervakar inkomststöden för jordbru-
ket. Nationella bestämmelser om verkställig-
heten av åtgärder i syfte att förbättra gårds-
brukets struktur och utveckla landsbygden 
ingår i  lagen om finansiering av landsbygds-
näringar (329/1999), nedan kallad finansie-
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ringslagen, och i förordningar givna med 
stöd av nämnda lag. Nedan följer en redogö-
relse för den lagstiftning som tillämpas på 
jordbrukets inkomststöd. 

Som lokala myndigheter fungerar kommu-
nernas landsbygdsnäringsmyndigheter, som 
bl.a. sköter verkställigheten av de direkta 
jordbruksstöden inom sitt område. Bestäm-
melser om kommunernas ställning och upp-
gifter vid verkställigheten av jordbruksstöden 
ingår i lagen om förvaltningen av lands-
bygdsnäringar i kommunerna (1558/1991). 
Myndigheternas uppgifter och behörighet 
fastställs i fråga om jordbruksstöden i lagen 
om verkställighet av Europeiska gemenska-
pens gemensamma jordbrukspolitik 
(1100/1994), nedan kallad verkställighetsla-
gen, och i fråga om nationella stöd i lagen 
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen (1559/2001), nedan kallad la-
gen om nationella stöd, samt i förordningar 
givna med stöd av dessa lagar. När det gäller 
miljöstöd och kompensationsbidrag för jord-
bruket ingår bestämmelserna i finansierings-
lagen samt i förordningar givna med stöd av 
denna. Bestämmelser om behörigheten och 
förfaringssättet vid administreringen av ovan 
nämnda stöd ingår dessutom i lagen om för-
farandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 
om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan 
kallad stöduppgiftslagen. 
 
Övrig förvaltning av jordbruksstöden 

Andra statliga myndigheter som medverkar 
vid förvaltningen av jordbruksstöd är Livs-
medelssäkerhetsverket, som inleder verk-
samheten den 1 maj 2006, länsstyrelserna 
och tullverket samt sådana instanser utanför 
statsförvaltningen som Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt, Lantbrukets Datacentral 
Ab och Ålands landskapsregering. Vid för-
valtningen av strukturstöden anlitas även 
kreditinstitut. 

I anslutning till jordbruks- och landsbygds-
stöden finns det dessutom två fonder utanför 
statsbudgeten som jord- och skogsbruksmini-
steriet förvaltar: gårdsbrukets utvecklings-
fond och interventionsfonden för jordbruket. 
Fondernas förvaltning regleras genom egna 
lagar (657/1966 och 1206/1994) samt i för-
ordningar givna med stöd av dessa lagar. 
Gårdsbrukets utvecklingsfond har till uppgift 

att trygga och komplettera finansieringen av 
investeringar inom gårdsbruk och andra 
landsbygdsnäringar samt utvecklingen av 
levnadsförhållandena på landsbygden. Inter-
ventionsfonden för jordbruket är till för tem-
porär finansiering av utgifter som förorsakas 
av exportstöd , interventionslagring samt öv-
riga åtgärder enligt Europeiska gemenska-
pens gemensamma jordbrukspolitik som på-
verkar marknaden för jordbruks- och fiskeri-
produkter. Interventionsfonden har inte några 
egna medel, utan den har genom lag getts 
fullmakt att uppta lån.  
 
2.2. Principerna för förvaltningen av EU-

stöd 

Medlemsstaterna ansvarar för verkställig-
heten av åtgärder enligt EG:s gemensamma 
jordbrukspolitik. I gemenskapens lagstiftning 
bestäms om medlemsstaternas skyldighet att 
vidta vissa behövliga myndighetsarrange-
mang för förvaltningen av gemenskapens 
medel och med dessa finansierade åtgärder. I 
anslutning härtill har i rådets förordning (EG) 
nr 1258/1999 om finansiering av den gemen-
samma jordbrukspolitiken, nedan kallad 
EG:s finansieringsförordning, bestämts om 
medlemsstatens skyldighet att godkänna en 
utbetalande myndighet med uppgift att för-
valta gemenskapens medel. Utbetalande 
myndighetens viktigaste uppgifter är att god-
känna betalningar, verkställa utbetalningar 
samt föra bok över utbetalningarna. Med un-
dantag för utbetalningarna och bokföringen 
kan uppgifterna överföras på en annan myn-
dighet, ansvaret förblir dock fortsättningsvis 
hos utbetalande myndighet. EU-stöden för 
jordbruket och landsbygdsutvecklingen fi-
nansieras under programperioden 2000—
2006 från Europeiska utvecklings- och ga-
rantifonden för jordbruket (EUGFJ), som be-
står av två sektioner, en garantisektion och en 
utvecklingssektion. Bestämmelserna om be-
talningsverket gäller stöd som finansieras ur 
EUGFJ:s garantisektion och som är utgifter 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
samt åtgärder i syfte att utveckla landsbyg-
den med undantag för regionala landsbygds-
utvecklingsåtgärder som ingår i mål 1-
programmet och programmet Leader+-
gemenskapsinitiativet. 

EUGFJ:s utvecklingssektion är en av ge-
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menskapens fyra strukturfonder och bidrar 
till att finansiera landsbygdsutvecklingsåt-
gärder genom mål 1-programmet och pro-
grammet Leader+-gemenskapsinitiativet. 
Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 med 
allmänna bestämmelser om strukturfonderna 
föreskriver om förvaltningen av ovan nämn-
da program och utvecklingssektionens medel 
enligt vilken den betalningsmyndighet som 
ackrediterats för respektive strukturfond om-
besörjer ansökan om strukturfondens finansi-
eringsandel och fördelningen av denna vidare 
samt svarar för att medlen förvaltas på behör-
ligt sätt. Förordningen föreskriver också om 
medlemsstatens skyldighet att utse en förval-
tande myndighet för respektive struktur-
fondsprogram, denna myndighet ansvarar för 
att programmet förvaltas korrekt. 

 
 
2.3. Organiseringen av uppgifterna i Fin-

land 

I Finland fungerar verkställighetslinjen vid 
jord- och skogsbruksministeriets jordbruks-
avdelning och enheten för intern revision 
samt ekonomigruppen från informations-
tjänstcentralen som en sådan utbetalande 
myndighet som avses i EG:s finansierings-
förordning. Chefen för verkställighetslinjen 
vid jord- och skogsbruksministeriets jord-
bruksavdelning fungerar dessutom som chef 
för utbetalande myndigheten. Uppgifterna 
handhas dock fortsättningsvis av två ämbets-
verk, jord- och skogsbruksministeriet samt 
informationstjänstcentralen. Utbetalnings-
myndighetens uppgifter i fråga om EUGFJ:s 
utvecklingssektion har skötts på motsvarande 
sätt. Jord- och skogsbruksministeriet har yt-
terligare fungerat som den myndighet som 
administrerar programmet Leader+-
gemenskapsinitiativet och i rätt betydande 
omfattning skött även motsvarande uppgifter 
som omfattar andra landbygdsutvecklingsåt-
gärder till den del deras verkställighet har 
fallit inom jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde. 

Ekonomigruppen vid informationstjänst-
centralen verkställer utbetalningen av stöd 
och bokföringen i samband med dessa samt 
deklarerar utgifterna till kommissionen. Ad-
ministreringen och övervakningen av stöden 
är förenade med ett stort antal informations-

system och register som huvudsakligen före-
skrivs i gemenskapens författningar och som 
informationstjänstcentralen har upprätthållit 
och utvecklat enligt avtal med jord- och 
skogsbruksministeriet.  

Finlands utbetalande myndighet har med 
stöd av en överenskommelseförordning given 
med stöd av 32 § i självstyrelselagen för 
Åland (1144/1991) verkat som utbetalnings-
verk även för landskapet Ålands del. Med 
Ålands landskapsregering har ingåtts en 
överenskommelse om skötseln av utbetalan-
de myndighetens funktioner och om informa-
tionsutbyte. Med stöd av överenskommelsen 
har Ålands landskapsregering skött en del av 
utbetalningsverksuppgifterna.  

I Finland kan de viktigaste stödsystemen 
för jordbruket och utvecklandet av landsbyg-
den indelas med avseende på hur de admini-
streras i inkomststöd, stöd i syfte att balanse-
ra marknadsföringen av jordbruksprodukter, 
stöd för utvecklande av gårdsbrukets struktur 
samt landsbygdsutvecklingsstöd. Finansie-
ringen av nämnda stöd kan komma helt eller 
delvis från EG:s medel eller helt från natio-
nella anslag. Verkställigheten av dessa stöd 
är spridd på många instanser inom central-, 
regional- och lokalförvaltningen. De praktis-
ka verkställighetsåtgärderna omfattar ansö-
kan om stöd, beviljande och utbetalning av 
stöd, administrativ övervakning, återkrav och 
uppföljning samt i enstaka fall uppgifter som 
inkluderar prövning och beslutsfattande i 
samband med inspektioner hos stödtagaren. 
Dessa uppgifter sköts med vissa undantag av 
myndigheterna på regional- och lokalnivå. 
En väsentlig del av verksamheten innebär att 
organisera planering, styrning, tillsyn och 
uppföljning samt upprätthålla och utveckla 
de informationssystem som behövs för sköt-
seln av praktiska verkställighetsuppgifter 
samt informationsförvaltning. Dessa uppgif-
ter handhas till största delen av myndigheter-
na på centralförvaltningsnivå. 

Det hör till jord- och skogsbruksministeriet 
att planera, bereda, upprätthålla, styra och 
följa upp verkställighetsuppgifterna. Dessa 
uppgifter innebär bl.a. förarbeten för lagstift-
ningen, administrativ och innehållsmässig 
styrning av de verkställande myndigheterna, 
styrning av behövliga informationssystem 
samt rapportering av verkställighetsåtgärder-
na. Styrningen av de myndigheter som utför 
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verkställande åtgärder har ägnats speciell 
uppmärksamhet inom samtliga stödsystem, 
eftersom jord- och skogsbruksministeriet 
måste säkerställa att verkställigheten genom-
förs på ett enhetligt sätt i överensstämmelse 
med gemenskapens lagstiftning. Styrningen 
sker i huvudsak genom författningar samt 
med hjälp av resultat- och informationsstyr-
ning. Dessutom hör en del praktiska verkstäl-
lighetsuppgifter till jord- och skogsbruksmi-
nisteriets åligganden. Ministeriet svarar för 
inspektionerna hos stödtagare i vissa fall. 
Ministeriet kontrollerar dessutom kvaliteten i 
hur delegerade uppgifter i anslutning till EU-
stöden sköts. 

I fråga om stödsystemen för att balansera 
marknadsföringen av jordbruksprodukter fat-
tar ministeriet också förvaltningsbeslut som 
rör enskilda stödtagare. Ministeriet har årli-
gen fattat i runt tal 15 000 finansieringsbe-
slut, av vilka största delen gäller närmast ex-
portstöd för företag i livsmedelsbranschen. 
Kontrollerna i anslutning till dessa stöd sköts 
dels av tullen, dels av Livsmedelssäkerhets-
verket från och med den 1 maj 2006. Mini-
steriet fattar ävenledes förvaltningsbeslut när 
det beviljar stöd för forskning gällande jord-
bruket och för riksomfattande forsknings- 
och utvecklingsprojekt, när det deltar i sam-
finansierad verksamhet samt när det beviljar 
olika slags statsunderstöd.  I enskilda fall är 
beslutsfattandet också förenat med att bevilja 
statsgarantier och verkställa de statliga åta-
gandena i anslutning till dem. Det hör till 
jord- och skogsbruksministeriet att inom ra-
men för verkställigheten av EG:s gemen-
samma jordbrukspolitik sköta offentlig upp-
lagring samt produktions-, import- och stöd-
kvoter. Andra ärenden som hör till ministeri-
ets uppgifter är bl.a. klassificering av slakt-
kroppar, styrning av byggandet i anslutning 
till jordbruket samt uppgifter som anknyter 
till lagstiftningen om skoltsamerna och ren- 
och naturnäringarna. 

TE-centralerna beviljar andra landsbygds-
utvecklingsstöd än de ovan nämnda riksom-
fattande stöden för utveckling av landsbyg-
den samt stöden för strukturåtgärder inom 
jordbruket. Kreditinrättningarna beviljar rän-
testödslån på basis av TE-centralernas finan-
sieringsbeslut. Det hör även till TE-
centralerna att sköta uppgifter som gäller ut-
betalningen av ovan nämnda stöd och den 

administrativa övervakningen och uppfölj-
ningen av stöden. Förvaltningen av systemen 
med avträdelsestöd har till största delen över-
förts på Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt.  

Kommunernas landsbygdsmyndigheter tar 
emot och behandlar ansökningarna om direk-
ta stöd till jordbruket samt vissa andra stöd 
som bestäms på basis av areal och antal djur 
samt samlar in den information som jord- 
och skogsbruksministeriet och informations-
tjänstcentralen behöver för att kunna betala 
ut stöden. Innan ansökningarna om stöd god-
känns för utbetalning genomför TE-
centralernas landsbygdsavdelningar tillräck-
lig kontroll för att säkerställa att ansökan 
uppfyller villkoren i gemenskapens författ-
ningar. Jordbruksstöden kontrolleras enligt 
de gemensamma bestämmelserna för system 
för direktstöd inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och vissa stödsystem för jord-
brukare samt i rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 om ändring av förordningarna 
(EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 
1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 
1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 
2358/71 och (EG) nr 2529/2001 och i ge-
menskapens förordningar med komplette-
ringar till nämnda förordning. 

Det nya systemet med gårdsstöd som in-
fördes från början av 2006 samlar stöden till 
jordbrukarna till en helhet, som innefattar 
merparten av EU:s inkomststöd och stöden 
betalas ut till jordbrukarna på basis av stöd-
rättigheter. Det nya systemet och verkställig-
heten av detta har bidragit till att öka arbets-
bördan avsevärt inom förvaltningen. Vid 
verkställigheten ansvarar TE-centralernas 
landsbygdsavdelningar för behandlingen av 
ansökningar riktade till den nationella reser-
ven och administrerar överföringen av stöd-
rättigheter samt övervakar att tvärvillkoren 
för genom lag fastställda odlingskrav iakttas. 
Det nya Livsmedelssäkerhetsverket samt 
länsstyrelserna övervakar att genom lag fast-
ställda tvärvillkor för livsmedel och djurens 
hälsa uppfylls. Kommunernas landsbygds-
myndigheter skall årligen spara uppgifter om 
hur stödrättigheterna utnyttjats samt till vissa 
delar sköta administrationen vid överföring 
av stödrättigheter. Informationstjänstcentra-
len upprätthåller i sin tur ett stödrättighetsre-



 RP 36/2006 rd  
  
 

8

gister. 
År 2005 betalades ur statsbudgeten 2,2 mil-

jarder euro för utvecklande av landsbygden 
och som överföringsutgifter inom lands-
bygdspolitikens delområden, finansieringen 
av gårdsbrukets utvecklingsfond uppgick till 
187 miljoner euro och finansieringen av in-
terventionsfonden för jordbruket till 75 mil-
joner euro. EG:s finansieringsandel har årli-
gen uppgått till i genomsnitt 900 miljoner 
euro, trots att i budgeten och i fonderna in-
komstfördes under 2005 totalt endast 560 
miljoner euro på grund av de ändrade tidta-
bellerna för utbetalning av EU:s direkta stöd. 

Kostnaderna som verkställighetsuppgifter-
na åsamkar staten gick på omkring 65 miljo-
ner euro, den statsanställda personalstyrkan 
som sköter dessa uppgifter uppgick till cirka 
980. På det kommunala planet har finansie-
ringen av landsbygdsmyndigheternas verk-
samhet utgjort en del av kommunernas all-
männa statsandel och i kommunerna krävde 
dessa uppgifter ungefär 1000 hel- eller del-
tidsanställda personers arbetsinsats på cirka 
300 verksamhetsställen. 
 
2.4. Situationen i vissa medlemsländer 

Allmänt 

Även om en enhetlig EG-lagstiftning ligger 
till grund för utbetalande myndighetens funk-
tioner har man i de olika medlemsstaterna 
stannat för mycket olikartade lösningar med 
utgångspunkt i den nationella förvaltningen 
och politiken. I de stora medlemsstaterna, så-
dana som Tyskland, Storbritannien, Spanien 
och Italien finns det flera utbetalande myn-
dighet. I Tyskland och Spanien verkar utbe-
talande myndigheten i regel i områden med 
självstyrelse. Allt som allt finns det cirka 90 
utbetalande myndigheter i medlemsländerna. 
Nedan följer en redogörelse som koncentre-
rar sig närmast på länder med en förvaltning 
liknande Finlands system. 
 
Sverige 

Sveriges jordbruksministerium (Jordbruks-
departementet) sköter som behörig myndig-
het jordbruksförvaltningen i Sverige. Statens 
Jordbruksverk är den enda utbetalande myn-
digheten i Sverige, och det har det över-

gripande ansvaret för den praktiska organise-
ringen av stödsystemen. Alla centrala uppgif-
ter i anslutning till EU:s stödsystem har kon-
centrerats till jordbruksverket. Ansökningar-
na om jordbrukarstöd riktas till länsstyrelser-
nas lantbruksenheter, som inom sina egna 
områden ansvarar för besluten om och kon-
trollen över stöden till jordbruket och fiskeri-
näringen. Innan besluten om utbetalning 
verkställs kontrolleras de ytterligare vid 
jordbruksverket. Jordbruksverket ansvarar 
dessutom för administreringen av interven-
tionsåtgärder, EU:s och nationens struktur-
stöd, förarbetena inför EG:s förvaltnings-
kommittéers sammanträden samt statistiken 
inom jordbrukssektorn. Jordbruksverket har 
rätt att utfärda förordningar (jordbruksverkets 
förordningar). 
 
Danmark 

Danmarks ministerium för livsmedel, lant-
bruk och fiskeri (Ministeriet för Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri) bildar tillsammans med 
sina fyra direktorat som verkställer jord-
brukspolitiken en jordbruksministeriekon-
cern. Direktoraten för livsmedel, fiskeri och 
jordbruk bildar den enda utbetalande myn-
digheten i Danmark. Till dess uppgifter hör 
också förvaltningskommittéärendena. Plant-
direktoratet verkställer så gott som alla jord-
brukarinspektioner med hjälp av sina sex di-
striktskontor. 

Ministeriet ansvarar för beredningen av 
lagstiftning och EU-finansierade program. I 
detta förarbete utnyttjar ministeriet framför 
allt direktoratens sakkunskap. Ministeriet 
frågar årligen direktoraten om behoven av 
lagändringar. Dessutom medverkar direktora-
ten vid beredningen av författningarna. Di-
rektoraten har rätt att utfärda förordningar. 
 
Irland 

I Irland handhar ministeriet för jordbruk 
och livsmedel (Department of Agriculture 
and Food) jordbruksärendena. Till ministeri-
ets uppgiftsområde och ansvar hör verkstäl-
landet av stödformerna, och det ansvarar 
också för ärenden i anslutning till livsme-
delssäkerhet och livsmedelskontroll. Ministe-
riet fungerar som utbetalande myndighet i Ir-
land och under den kommande programperi-
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oden dessutom som den förvaltande myndig-
heten i ärenden som gäller utvecklandet av 
landsbygden. Verksamheten är utspridd på 
flera huvudkontor och ministeriet har ytterli-
gare ett filialkontor i varje grevskap. Admi-
nistreringen av åtgärder för att stabilisera 
marknaden har traditionellt skett inom jord-
bruksministeriets organisation, eftersom de 
är av stor betydelse i Irland. Ministeriet med-
delar behövliga verkställighetsföreskrifter för 
sin verksamhet. 
 
2.5. Utvecklingen inom EG-lagstiftningen 

Lagstiftningen om instrumenten för finan-
sieringen av den gemensamma jordbrukspoli-
tiken revideras som bäst inför programperio-
den 2007—2013. På motsvarande sätt revide-
ras gemenskapens regelverk gällande lands-
bygdsutvecklingsåtgärderna och administre-
ringen av dem under programperioden 
2007—2013. Rådets förordningar i anslut-
ning till dessa reformer gavs 2005. Behand-
lingen av kommissionens verkställighetsför-
ordningar med stöd av dem är ännu inte slut-
förd inom gemenskapen. Bestämmelser om 
administrationen av EG:s medel ingår i rå-
dets förordning (EG) nr 1290/2005 om finan-
sieringen av den gemensamma jordbrukspoli-
tiken, nedan kallad EG:s nya finansierings-
förordning. Den gemensamma jordbrukspoli-
tiken och som en del av denna åtgärder för 
landsbygdsutveckling finansieras ur gemen-
skapens budget via två separata fonder. Från 
Europeiska garantifonden för jordbruket, 
nedan kallad EUGFJ, finansieras bl.a. de di-
rekta stöden till jordbrukarna och stöden i 
syfte att balansera marknaden för jordbruks-
produkter. Från Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, nedan kallad EJ-
FLU, finansieras åter stöd som ingår i lands-
bygdsutvecklingsprogrammen. 

Bestämmelserna om utbetalande myndig-
heten och dess uppgifter i EG:s nya finansie-
ringsförordning överensstämmer i stort sett 
med de bestämmelser som tillämpats under 
finansieringsperioden 2000—2006. I artikel 
6 i nämnda förordning föreskrivs om med-
lemsländernas skyldighet att godkänna en el-
ler flera utbetalande myndigheter. Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa att medlems-
staten på nationell nivå ordnar förvaltningen 
av gemenskapens medel så, att de nödvändi-

ga arrangemangen för kontakten och ansvaret 
i relationen till gemenskapen blir skötta.  

Medlemsstaten kan besluta hur den ordnar 
skötseln av utbetalande myndighetens upp-
gifter. Medlemsstaten utser den behöriga 
myndigheten som beslutar vilken instans som 
skall fungera som utbetalande myndighet 
samt utreder om de administrativa förfaran-
dena vid myndigheten som utses till utbeta-
lande myndighet ger tillräcklig garanti för att 
gemenskapens författningar iakttas. Närmare 
bestämmelser för hur utbetalande myndighe-
ten utses och kraven som ställs på skötseln av 
utbetalande myndighetens uppgifter kommer 
att ingå i de detaljerade bestämmelserna om 
godkännande av utbetalande myndighet och 
andra organ samt om revision och godkän-
nande av EUGFJ:s och EJFLU:s räkenskaper 
i en förordning från kommissionen om till-
lämpningen av rådets förordning (EG) nr 
1290/2005. Behandlingen av kommissionens 
förordning är vid tidpunkten då propositio-
nen lämnas till riksdagen ännu inte slutförd 
inom gemenskapen. 

Med stöd av artikel 6 i EG:s nya finansie-
ringsförordning verkställer utbetalande myn-
digheten utbetalningarna till stödtagarna och 
svarar för att ansökningarnas stödberättigan-
de och, inom ramen för landsbygdsutveck-
lingen, förfarandet för tilldelning av stöd 
samt överensstämmelsen med gemenskaps-
bestämmelserna kontrolleras innan utanord-
ning sker. Utbetalande myndigheten ansvarar 
också för att de verkställda betalningarna re-
dovisas exakt och fullständigt i räkenskaper-
na samt för att de kontroller som föreskrivs i 
gemenskapslagstiftningen genomförts. Utbe-
talande myndigheten sörjer likaledes för att 
utgifterna deklareras till kommissionen så att 
gemenskapens betalningsandel kan betalas ut 
samt för att rättelseåtgärder vidtas i fall av 
regelstridig användning av gemenskapens 
penningmedel. 

Med undantag för utbetalningen av stöd får 
verkställigheten av utbetalande myndighe-
tens uppgifter delegeras, härvid ansvarar ut-
betalande myndigheten dock för att uppgif-
terna sköts på behörigt sätt. Medlemsstaterna 
skall också utse en attesterande myndighet, 
som skall vara en offentligrättslig eller privat 
enhet, med uppgift att årligen företa revision 
av betalningsverkets räkenskaper inklusive 
verkets system för förvaltning och övervak-
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ning. 
I fortsättningen kommer inte finansieringen 

av åtgärder för landsbygdsutveckling via de 
ovan nämnda fonderna att längre ingå i struk-
turfondsprogrammen, utan för dessa åtgärder 
skall utarbetas särskilda landsbygdsutveck-
lingsprogram. Bestämmelser om programar-
betet och administreringen av de för pro-
gramperioden 2007—2013 planerade lands-
bygdsutvecklingsprogrammen samt de stöd 
programmen innefattar ingår i rådets förord-
ning (EG) nr 1698/2005 om stöd för lands-
bygdsutveckling från Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling, nedan kal-
lad EG:s landsbygdsförordning. Medlemssta-
ten skall med stöd av artikel 74 i förordning-
en utse för respektive landsbygdsutveck-
lingsprogram en förvaltningsmyndighet, en 
godkänd utbetalande myndighet samt en atte-
sterande myndighet. 

Under den kommande programperioden 
ansvarar förvaltningsmyndigheten till fullo 
för att programmet förvaltas och genomförs 
på ett effektivt, ändamålsenligt och korrekt 
sätt. Myndigheten skall enligt artikel 75 i 
EG:s landsbygdsförordning speciellt se till 
att de insatser i programmet som skall finan-
sieras väljs ut i enlighet med kriterierna för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet, ordna att 
det finns ett system för övervakningen och 
utvärderingen av programmet, se till att 
myndigheter och stödtagare som är involve-
rade i genomförandet av insatserna är infor-
merade om de skyldigheter som det beviljade 
stödet medför samt lämna upplysningar och 
rapporter om programmet. I praktiken inne-
bär detta att förvaltningsmyndigheten förut-
sätts handleda de myndigheter och övriga ak-
törer som medverkar till att genomföra pro-
grammet via lagstiftning, administrativa an-
visningar, utbildning och blanketter samt 
övervaka att dessa iakttas. Handledningen 
riktad till stödtagarna ordnas närmast med 
hjälp av lagstiftning och olika handböcker. 
Dessa uppgifter kan också delegeras till en 
annan myndighet eller aktör, men ansvaret 
axlas dock fortsättningsvis av förvaltnings-
myndigheten. 

Medlemsstaten kan inom ramen för ge-
menskapens regelverk besluta hur den orga-
niserar ovan nämnda uppgifter på nationell 
nivå. Europeiska gemenskapernas kommis-
sion och Europeiska revisionsdomstolen ut-

övar tillsyn och granskar att EG-medlen, 
programmen och stödsystemen samt förfa-
ringssätten i anknytning till dem förvaltas på 
ett korrekt sätt. 
 
2.6. Bedömning av nuläget 

Efter Finlands anslutning till Europeiska 
unionen 1995 ordnades förvaltningen av 
jordbrukets stödsystem utgående från den 
jordbruksförvaltning som utvecklats före 
medlemskapet. Jordbruksstyrelsen som varit 
verkställande myndighet inom jordbruksför-
valtningen hade lagts ned vid ingången av 
1993, vilket innebar att de enda aktörerna på 
centralförvaltningsnivå när medlemskapet in-
leddes var jord- och skogsbruksministeriet 
samt jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral. Genom medlemskapet 
har verkställighetsuppgifterna inom jord-
brukssektorn ökat liksom kravet på väsentligt 
större resurser i och med att EU-
författningarna blivit allt mera detaljerade. 
Dessutom har stödsystemen ändrat upprepa-
de gånger förutom att nya system införts. 
Som helhet sett har uppgiften varit svårhan-
terlig, eftersom bestämmelserna om stödsy-
stemen ingår i gemenskapens lagstiftning i 
många författningar på olika nivåer och verk-
ställigheten på nationell nivå har varit bero-
ende av ramlagar och förordningar givna 
med stöd av dem. 

Funktionellt sett har det varit till fördel att 
styrningen och tillsynen över verkställigheten 
av stöden koncentrerats till jord- och skogs-
bruksministeriet. Det politiska beslutsfattan-
det i anknytning till stöden och beredningen 
av verkställande åtgärder har kunnat löpa pa-
rallellt. Dessutom har informationsutbytet 
och samarbetet mellan dessa funktioner fun-
gerat smidigt. Det rådande läget har däremot 
avspeglats i ledningen av ministeriet som 
helhet. Inom andra sektorer för ministeriets 
politik  har verkställighetsuppgifterna delege-
rats till underordnade instanser inom förvalt-
ningen. Senast har det beslutats att vissa av 
jord- och skogsbruksministeriets verkställig-
hetsuppgifter överförs på det nya Livsme-
delssäkerhetsverket som inleder verksamhe-
ten den 1 maj 2006. Den samhällspolitiska 
och praktiska ledningen av ministeriet skulle 
bli väsentligt klarare om verkställighetsupp-
gifterna som gäller jordbruket och landsbyg-
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den skulle överföras från ministeriet till för-
valtningen på lägre nivå. Detta skulle skapa 
jämvikt mellan ministeriets olika avdelningar 
och de uppgifter respektive avdelning hand-
lägger samt förtydliga ministeriets grund-
läggande uppgifter och verksamhetsmetoder. 
 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1. Propositionens mål 

Propositionen bygger på den nuvarande 
och den föregående regeringens linjedrag-
ningar i syfte att utveckla strukturerna inom 
statens centralförvaltning så att det strategis-
ka beslutsfattandet och verkställigheten hälls 
isär. Utgångspunkten är fortsättningsvis mål-
formuleringen för styrningen av statens kon-
cerner, dvs. att förbättra produktiviteten i 
fråga om offentlig förvaltning och offentliga 
tjänster samt följa upp den regionalisering av 
funktionerna inom statens centralförvaltning 
som inleddes under den föregående reger-
ingsperioden. 

Propositionen har som mål att realisera 
riktlinjen för strukturerna inom statens cen-
tralförvaltning, enligt denna skall ministeriet 
vara ett styrande verk fokuserat på bered-
ningen av statsrådets beslutsfattande och 
samhällspolitiskt strategiska frågor samt in-
ternationella ärenden och vars målsättningar 
och linjedragningar verket underordnad för-
valtning verkställer. Operativa och andra än 
riksomfattande uppgifter förläggs till en lägre 
nivå inom ministeriet eller delegeras till regi-
onal  eller kommunal nivå. Riktlinjerna för 
ministeriernas utveckling har senast presente-
rats i statsrådets redogörelse för central-, re-
gional- och lokalförvaltningens funktion och 
utvecklingsbehov, som i april 2005 lämnades 
till riksdagen.  

Avsikten är att reformera vissa av struktu-
rerna och arbetsfördelningen inom förvalt-
ningsområdet så att man kan åstadkomma 
funktionella helheter och samtidigt skapa 
bättre förutsättningar för att styra och effek-
tivera funktionerna. Verkställigheten av 
jordbruks- och landsbygdspolitiken omfattar 
en sådan mängd myndighetsuppgifter att de 
borde skötas av ett ämbetsverk. De praktiska 
verkställighetsuppgifterna skall så som för 
närvarande huvudsakligen skötas regionalt 

och lokalt. 
 

3.2. De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att det inom jord- 
och skogsbruksministeriets förvaltningsom-
råde inrättas ett nytt centralt ämbetsverk, 
Landsbygdsverket. Landsbygdsverket skall 
vara ett centralt ämbetsverk som sorterar un-
der jord- och skogsbruksministeriet och om-
fattas av ministeriets resultatstyrning. Till 
Landsbygdsverket överförs från ministeriet 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter 
som rör anslag, program och stödsystem i 
samband med verkställigheten av den ge-
mensamma jordbrukspolitiken och utveck-
landet av landsbygden, dvs. uppgifter som 
inte är förenade med någon större politisk 
prövning samt från informationstjänstcentra-
len ekonomi- och informationsförvaltnings-
uppgifter som anknyter till stöden. Lands-
bygdsverkets uppgifter bestäms genom lag. 
Uppgifternas innehåll och behörigheten som 
krävs för att sköta dem preciseras närmare 
för respektive uppgiftskomplex i lagstift-
ningen. 

I propositionen föreslås att lagen om jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral skall ändras. Informationstjänst-
centralens uppgifter skall enligt propositio-
nen koncentreras på tillhandahålla sakkun-
nigtjänster inom informationsförvaltningen, 
på datatekniska tjänster samt på att producera 
och publicera landsbygdsnäringsstatistik. 
Uppgiften att sköta betalningarna av stöd in-
klusive bokföring och återkrav av stöd över-
förs på Landsbygdsverket. Informations-
tjänstcentralen sköter för närvarande förutom 
ovan nämnda uppgifter olika uppdrag som 
gäller ekonomi, personal och annan förvalt-
ning samt betalningsrörelsen och bokföring-
en för gårdsbrukets utvecklingsfond och in-
terventionsfonden för jordbruket. I fortsätt-
ningen rekvireras en del av dessa tjänster 
från Statskontorets servicecentral. 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Inrättandet av det nya verket samt överfö-
ringen av uppgifter och anslag från ministeri-
et och informationstjänstcentralen på verket 
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förutsätter vissa arrangemang som kommer 
att beaktas i budgeten för 2007.  

Avsikten är att de åtgärder som propositio-
nen förutsätter huvudsakligen skall kunna 
genomföras genom en omallokering av re-
surserna. Verkets omkostnader beräknas 
uppgå till 16—19 miljoner euro på årsnivå, 
största delen av de behövliga resurserna 
överförs till verket från ministeriets och in-
formationstjänstcentralens omkostnadsmo-
ment. År 2007 beräknas verket behöva extra 
anslag för att inrätta verkets allmänna för-
valtning och informationsförvaltning upp till 
cirka 0,5 miljoner euro utöver de överförda 
anslagen. Dessutom medför regionalisering-
en av verket senare merkostnader som i hu-
vudsak föranleds av ersättningar enligt tjäns-
tekollektivavtalet till tjänstemännen för flytt-
ningskostnader och utgifter för den dubbla 
personal som eventuellt behövs i samband 
med att regionaliseringen genomförs. Mer-
kostnaderna täcks med inbesparingar från 
produktivitetsökningen inom ministeriets 
förvaltningsområde enligt de utgiftsramar 
statsrådet fastställt för åren 2007—2011. 
Några nämnvärda intäkter från avgiftsbelagd 
verksamhet kommer verket inte att ha. 
 
 
4.2. Konsekvenser i fråga om personal 

I samband med att verket inrättas överförs 
till Landsbygdsverket från jord- och skogs-
bruksministeriet och informationstjänstcen-
tralen sammanlagt cirka 200 årsverken som 
gäller skötseln av verkets funktioner. Överfö-
ringarna skall ske på basis av jord- och 
skogsbruksministeriets beslut. Jord- och 
skogsbruksministeriets personalstyrka uppgår 
efter omorganiseringen till omkring 300 och 
informationstjänstcentralens anställda till 
omkring 200. Också nya tjänster behöver in-
rättas inom Landsbygdsverket. Vid verket in-
rättas en överdirektörstjänst. Enligt planerna 
rekvireras de funktioner som omfattar ver-
kets egen ekonomi- och personalförvaltning 
från Statskontorets servicecentral. 

Från informationstjänstcentralen överförs 
personal förutom till Landsbygdsverket även 
till Statskontorets servicecentral. Enligt ett 
avtal som ingicks mellan jord- och skogs-
bruksministeriet och Statskontoret i novem-
ber 2005 förläggs vissa av servicecentralens 

funktioner till Björneborg. Dessutom över-
förs låneuppbördsuppgifterna och personalen 
som sköter dessa till Statskontoret som ett 
separat projekt. 

Landbygdsverkets funktioner flyttar suc-
cessivt från Helsingfors till Seinäjoki från 
och med 2008. Regionaliseringen är som så-
dan en mycket krävande uppgift. Målsätt-
ningen är att osäkerhetsfaktorer när det gäller 
att överföra kompetensen, upprätthålla för-
troendet och trygga verksamhetsbetingelser-
na skall kunna undvikas. En flyttning av 
funktioner till annan ort löper under inga om-
ständigheter problemfritt. Jord- och skogs-
bruksministeriet har anställt en personalom-
budsman för behandlingen av frågor i anslut-
ning till personalens ställning. Till ombuds-
mannens uppgifter hör att vid förarbetet inom 
verket utarbeta en personalplan, biträda per-
sonalen vid omplaceringen samt i övrigt stö-
da de anställda under övergångsprocessen. 
Inför planeringen av personalresurserna har 
jord- och skogsbruksministeriet godkänt ett 
förfaringssätt med tillstånd för att tillsätta 
tjänster och anställa personal i temporära 
tjänsteförhållanden vid ministeriet. Även in-
formationstjänstcentralen tillämpar förfa-
ringssättet med tillstånd för att tillsätta tjäns-
ter och stöder genom särskilda åtgärder de 
anställda vid omplaceringen.  

De personalpolitiska förfaringssätten vid 
inrättandet av verket samt vid genomförandet 
av verkets regionalisering styrs av statsrådets 
principbeslut den 23 mars 2006 samt de per-
sonalpolitiska linjedragningar som jord- och 
skogsbruksministeriet godkänt i mars 2006. 
Principbeslutet har till syfte att skapa enhet-
liga förfaringssätt i situationer då statsför-
valtningens organisation läggs om. Också i 
fråga om regionaliseringen av informations-
tjänstcentralens funktioner iakttas nämnda 
statsrådets principbeslut. 
 
 
4.3. Konsekvenser i fråga om myndighe-

ternas verksamhet 

Allmänt 

En ökad produktivitet inom den offentliga 
sektorn har lyfts fram som en del av reger-
ingens verksamhetsstrategi. Målsättningen på 
lång sikt med att inrätta och regionalisera 
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Landsbygdsverket har varit att det skall upp-
stå fördelar av produktivitetsökningen. De 
föreslagna ändringarna förutsätter emellertid 
en övergångsperiod för att kunna genomföras 
och under denna period är det högst antagligt 
att man inte kan räkna med några fördelar. 
Parallellt med regionaliseringen berör refor-
men arbetsfördelningen mellan olika ämbets-
verk samt deras roller som instanser som re-
kvirerar och producerar tjänster. Det kommer 
att vara en mycket krävande uppgift att han-
tera omorganisationen med avseende på så-
väl personalfrågorna som på att säkerställa 
verksamhetens kontinuitet. Det att Lands-
bygdsverket inleder verksamheten i Helsing-
fors i anslutning till jord- och skogsbruksmi-
nisteriet utgör dock en utomordentlig resurs 
för att planera verkets ledning, organisering-
en och processerna utifrån moderna mallar. I 
fortsättningen för en verksamhetsmiljö med 
förmånligare omkostnader än för närvarande 
också med sig kostnadsfördelar, trots att de 
oundvikligen reduceras av större resekostna-
der. 

Inrättandet av ett nytt ämbetsverk för också 
med sig en ny nivå inom jordbruksförvalt-
ningen. För att förhindra att detta förorsakar 
olägenheter strävar man att göra upp en så 
tydlig arbetsfördelning som möjligt mellan 
jord- och skogsbruksministeriet, informa-
tionstjänstcentralen och Landsbygdsverket. 
Det kommer dock att vara absolut nödvän-
digt med ett smidigt samarbete mellan mini-
steriet och verket i fortsättningen. Speciellt 
viktigt är detta samarbete när man deltar i be-
slutsfattandet i Europeiska unionens organ 
samt vid beredningen av nationell lagstift-
ning. 
 
Skötseln av verkställighetsuppgifter 

En del av Landsbygdsverket skall fungera 
som Finlands utbetalande myndighet. Till 
Landsbygdsverkets uppgifter skall i synner-
het höra att godkänna utgifterna i anslutning 
till stöd, verkställa utbetalningen av stöd 
samt sköta bokföringen över betalningarna. 
Landsbygdsverket skall också ha ett över-
gripande ansvar för att inspektioner och åter-
krav verkställs samt för uppföljningen av 
verkställigheten i fråga om rapportering, 
styrning och tillsyn samt den interna revision 
som är förenade med utbetalande myndighe-

tens uppgifter. Verket skall på basis av upp-
gifterna i betalnings- och rapporteringssy-
stemen sammanställa och lämna in till kom-
missionen prognoser och deklarationer för 
utgifterna. Förutom EU-stöden skall Lands-
bygdsverket helt och hållet administrera de 
nationellt finansierade stöden, som handläggs 
huvudsakligen enligt samma processer som 
EU-stöden. 

När det gäller att definiera ansvarsområde-
na för jord- och skogsbruksministeriets samt 
Landsbygdsverkets uppgifter och åtaganden 
innehar de uppgifter som fastställts för pro-
grammets förvaltningsmyndighet i EG:s 
landsbygdsförordning en central roll. För-
valtningsmyndighet för Fasta Finlands pro-
gram för landsbygdsutveckling skall vara 
jord- och skogsbruksministeriet, men till vis-
sa delar kan även andra myndigheter ha hand 
om myndighetsfunktioner. Landsbygdsverket 
skall i främsta rummet svara för styrningen 
och tillsynen över myndigheterna som sköter 
praktiska verkställighetsuppgifter, för upp-
följningssystemen samt för att den informa-
tion som dessa system producerar samlas in 
och är korrekt. 

I egenskap av utbetalande myndighet, den 
myndighet som sköter förvaltningsmyndig-
hetens uppgifter och som ansvarar för verk-
ställigheten av de nationella stödsystemen 
skall Landsbygdsverket ha hand om plane-
ringen av stöd- och kvotsystem som omfattas 
av verkets förvaltningsområde samt för att 
anvisningar, beslutsformulär och blanketter 
som behövs vid verkställigheten utarbetas 
och upprätthålls samt för utbildning och råd-
givning som rör verkställigheten. Lands-
bygdsverket skall styra och utöva tillsyn över 
andra myndigheter som sköter utbetalande 
myndighetens uppgifter. Gemenskapslag-
stiftningen förutsätter att skötseln av den för-
valtande myndighetens uppgifter differentie-
ras från skötseln av utbetalande myndighe-
tens uppgifter. Därför bör styrningen och 
övervakningen av utbetalande myndighetens 
uppgifter i praktiken skötas separat från den 
styrning och övervakning Landsbygdsverket 
utför som förvaltningsmyndighet. Land-
bygdsverket skall dessutom se till att uppgif-
terna i de informationssystem för verksam-
hetsområdet som behövs för att sköta verkets 
uppgifter upprätthålls och utvecklas. 

Landsbygdsverket skall i fråga om uppgif-
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ter som omfattas av verkets verksamhetsom-
råde handha styrningen av TE-centralernas 
funktioner samt resultatstyrningen. TE-
centralernas resultatmål fastställs årligen ef-
ter en förhandlingsprocess under ledning av 
handels- och industriministeriet. I denna för-
handlingsprocess deltar handels- och indu-
striministeriet, arbetsministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet samt Teknologiska ut-
vecklingscentralen. I fortsättningen skall 
Landsbygdsverket med avseende på verkets 
egen sektor inneha en central roll i TE-
centralernas resultatstyrningsprocess, verket 
skall även för sin del underteckna resultat-
styrningsdokumentet. Inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde är det 
samtidigt motiverat att utveckla koordine-
ringen av TE-centralernas resultatstyrning. 

Inrättandet av Landsbygdsverket skall inte 
medföra några verkningar i fråga om de upp-
gifter som hör till kommunernas landsbygds-
myndigheter. Det skall dock vara Lands-
bygdsverkets uppgift att handha styrningen 
av kommunerna när dessa sköter jordbruks-
förvaltningens uppgifter. 

Skötseln av verkställighetsuppgifterna för-
utsätter ett nära samarbete mellan jord- och 
skogsbruksministeriet och Landsbygdsver-
ket. En samarbetsinstans av stor betydelse 
blir också det nya Livsmedelssäkerhetsver-
ket, med vilket Landsbygdsverket kommer 
att samarbeta i synnerhet när det gäller tvär-
villkoren för direkta stöd till jordbruket, in-
formationssystemen för jordbruk och livsme-
delsekonomi, vissa övervakningsuppgifter 
samt TE-centralernas styrningsprocess. 
Landsbygdsverket skall också införa sådana 
metoder och förfaringssätt, som behövs för 
att garantera verkets intressentgrupper och 
kunder påverkningsmöjligheter samt service 
på båda språken vid förvaltningen av olika 
slags stödsystem. 

I och med att Landsbygdsverket utses till 
betalningsverk och verkställighetsuppgifterna 
överförs på verket förutsätter detta att Lands-
bygdsverket ges bemyndigande att meddela 
föreskrifter i anknytning till verkets uppgifter 
och åtaganden i ärenden som närmast är av 
teknisk natur där prövningsrätten är av mind-
re betydelse. Förslagen om dessa bemyndi-
ganden lämnas i samband med lagförslagen 
om Landsbygdsverkets uppgifter och behö-
righet. Med tanke på Landsbygdsverkets 

verksamhet vore det motiverat att verket 
dessutom skulle medverka som sakkunnig-
myndighet i behövlig omfattning vid bered-
ningen av författningar som gäller verkstäl-
ligheten av bestämmelser där ministeriet an-
svarar för föredragningen. 

Förutom budgeten har två fonder utanför 
denna fungerat som finansieringskällor för de 
nationella stöden. Avsikten är att gårdsbru-
kets utvecklingsfond fortsättningsvis skall 
vara förlagd i anslutning till jord- och skogs-
bruksministeriet. Styrningen och planeringen 
av utvecklingsfondens medel kräver så pass 
mycken politisk prövning att det är motiverat 
att denna uppgift även i fortsättningen hand-
has av ministeriet. Uppgifterna i anslutning 
till utvecklingsfondens finansiering skall 
dessutom skötas vid Landsbygdsverket, 
Statskontorets servicecentral och Statskonto-
ret. Sådana uppgifter som är utbetalande 
myndighetens uppgifter och gäller stöd som 
beviljas ur utvecklingsfondens medel skall 
emellertid skötas av Landsbygdsverket samt 
av TE-centralerna. De ändringar i lagstift-
ningen som krävs för utvecklingsfondens 
vidkommande kan därför genomföras som en 
del av en proposition som avges hösten 2006 
och som innehåller de behövliga lagförslagen 
för att fastställa Landsbygdsverkets behörig-
het. I fråga om interventionsfonden för jord-
bruket har man för avsikt att reducera fon-
dens uppgifter att omfatta endast finansie-
ringen av allmänna lager i EG:s ägo. Avsik-
ten är också att den nationella finansieringen 
av exportstöd och övriga stödformer som för 
tillfället finansieras ur fonden skall överföras 
att ingå i statsbudgeten. Ändringen föreslås 
träda i kraft 2008 och ett lagförslag om änd-
ringen bereds separat.  
 
 
Övriga uppgifter 

Avsikten är att produktiviteten inom sta-
tens funktioner skall förbättras genom att 
ekonomi- och personalförvaltningens funk-
tioner koncentreras till servicecentraler, som 
hanterar stora mängder händelser i en stan-
dardiserad process. Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet beslöt hösten 2005 att inom ministe-
riets förvaltningsområde rekvireras ekonomi- 
och personalförvaltningens bastjänster i fort-
sättningen från Statskontorets servicecentral, 
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för en utvidgning av informationstjänstcen-
tralen till en servicecentral för hela förvalt-
ningsområdet skulle inte ha fått tillräcklig 
volym. Även Landsbygdsverket kan anlita 
servicecentralen för ekonomiförvaltningens 
tjänster till den del det är möjligt med avse-
ende på reglerna för förvaltning av gemen-
skapens medel.  

Informationstjänstcentralens uppgifter kon-
centreras intensivare än förut på att produce-
ra statistik över landsbygdsnäringarna samt 
på informationsförvaltningsservice och data-
tjänster, vilka redan enligt gällande lagstift-
ning utgör informationstjänstcentralens 
grundläggande uppgifter. Informationsför-
valtningsservicen skall fortsättningsvis pro-
duceras som delvis centraliserad, eftersom 
centralen har ämbetsverk inom flera förvalt-
ningsområden som kunder. Centraliserade 
funktioner utgör den främsta förutsättningen 
för att genomföra nya principiella linjedrag-
ningar inom statsförvaltningen och andra re-
former som behöver vidtas inom servicepro-
duktionen. Avgränsningen av informations-
förvaltningens funktioner mellan aktörerna 
sköts så att respektive ämbetsverk skall ha ett 
tydligt uttalat ansvar för informationssyste-
men i fråga om de system som verket förval-
tar och för det beslutsfattande som krävs, när 
åter dataservicecentralen svarar för datasy-
stemens tekniska genomförande och den all-
männa expertisen. 
 
 
4.4. Samhälleliga konsekvenser 

I programmet för statsminister Vanhanens 
regering konstateras att regionaliseringen av 
funktioner och enheter inom statens central-
förvaltning till andra delar av landet fortsät-
ter. Funktioner och enheter som är nya, ut-
vidgas eller omorganiseras placeras i första 
hand utanför huvudstadsregionen på basis av 
statsrådets principbeslut den 8 november 
2001. Regionaliseringen genomförs genom 
att man främjar en balanserad utveckling i 
landet samt utnyttjar och stöder regionernas 
existerande starka sidor. 

Jord- och skogsbruksministeriet har den 13 
oktober 2005 beslutat med stöd av 3 § i lagen 
om behörighet vid placering av statliga enhe-
ter och funktioner (362/2002) att placerings-
orten för det nya ämbetsverket som inrättas 

är Seinäjoki och att placeringsorten när ser-
vicecentralsuppgifterna för ekonomi- och 
personalförvaltningen inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde regio-
naliseras är Björneborg. Innan jord- och 
skogsbruksministeriet fattade besluten om 
placeringen gjorde ministeriet med stöd av 
statsrådets förordning om behörighet vid pla-
cering av statliga enheter och funktioner 
(567/2002) som givits med stöd av nämnda 
lag en utredning på det sätt som föreskrivs i 
förordningens 1 § om placeringen av äm-
betsverket. I den placeringsutredning som 
ministeriet färdigställde utfördes en mera in-
gående jämförelse av orterna Lahtis, Björne-
borg och Seinäjoki. 

Enligt planerna skall Landsbygdsverket in-
leda verksamheten i Helsingfors. Det är me-
ningen att verket successivt skall flyttas till 
Seinäjoki under åren 2008 – 2011. Trots att 
propositionen om att inrätta ett nytt ämbets-
verk som helhet sett inte ökar antalet arbets-
tillfällen i avsevärd grad inverkar placeringen 
av verket utanför huvudstadsregionen på pla-
ceringsortens sysselsättning och ekonomi. 
Av de alternativa placeringsorterna kan Sei-
näjoki med avseende på ortens storlek dra 
största nyttan av att verket förläggs till orten. 
Landsbygdsverkets betydelse för Seinäjoki 
poängteras av det inte är aktuellt med beslut 
om att regionalisera andra statliga förvalt-
ningsenheter till staden eller dess närmaste 
omgivning. Seinäjokiregionen bildar en 
mångsidig jordbruks- och livsmedelsekono-
misk koncentration med såväl arbetsplatser 
som utbildning inom branschen. Trots att 
verket i första hand blir en administrativ ak-
tör, stöder verkets placering i Seinäjoki ut-
vecklingen så att den viktigaste kompetensen 
koncentreras till regionen. 

I placeringsutredningen gällande service-
centralen analyserades samma orter, dvs. 
Björenborg, Lahtis och Seinäjoki. På det sto-
ra hela ansåg ministeriet Björneborg vara det 
förmånligaste alternativet. Relativt sett 
kommer servicecentralen att ha en klart stör-
re regionalpolitisk betydelse för Björneborg 
än Lahtis. 
 
4.5. Miljökonsekvenser 

Propositionen har inga direkta miljökonse-
kvenser. 
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5.  Beredningen av proposit ionen 

5.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial 

Jord- och skogsbruksministeriets lednings-
grupp kom i januari 2000 överens om de rikt-
linjer enligt vilka jord- och skogsbruksmini-
steriet och organisationen inom ministeriets 
förvaltningsområde skall reformeras. Åt-
gärdskomplexet omfattade omorganiseringen 
av betalningsverksuppgifterna. På basis av 
det förarbete arbetsgrupperna som utrett 
ärendet utfört lämnades en regeringsproposi-
tion till riksdagen med förslag till lagstiftning 
om inrättande av Landsbygdsverket (RP 
140/2001 rd). I november 2001 meddelade 
regeringen i en skrivelse att propositionen 
återtas.  

Jord- och skogsbruksministeriet beslöt i 
december 2004 att för verkställighetsuppgif-
terna inom jordbruks- och landsbygdsför-
valtningen inrättas ett nytt ämbetsverk på 
centralförvaltningsnivå och att till verket an-
visas uppgifter och personal från jord- och 
skogsbruksministeriet samt från jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central. Enligt beslutet skall det nya ämbets-
verket placeras utanför huvudstadsregionen, 
men vissa av dess uppgifter kan förläggas 
också till huvudstadsregionen.  

I januari 2005 beslöt jord- och skogs-
bruksministeriet låta utföra en utredning om 
var verket skall placeras. Jord- och skogs-
bruksministern fattade i mars 2005 beslut ut-
ifrån utredningsmannens förslag om en när-
mare utredning av placeringen av verket i 
Lahtis, Björneborg eller Seinäjoki. Senare 
utvidgades utredningsmannens uppdrag så att 
han dessutom skulle göra framställning om 
placeringsorten för förvaltningsområdets ser-
vicecentral samt analysera alternativen med 
aspekt på produktiviteten. Minister Korkeao-
ja meddelade som bedömningsgrund vid ut-
redningen om servicecentralens placeringsort 
att analysen skall gälla samma orter som i ut-
redningen om placeringsorten för verket. En-
ligt utredningen om de alternativa placer-
ingsorterna kom Lahtis som den ort som lig-
ger närmast till huvudstaden på första plats. 

Jord- och skogsbruksministeriet föreslog i 
september 2005 för koordineringsgruppen för 
regionalisering att det Landsbygdsverk som 

skall inrättas decentraliseras till Seinäjoki. 
Ministeriet beslöt den 13 oktober 2005 efter 
att koordineringsgruppen för regionalisering 
förordat förslaget att placeringsorten för det 
nya ämbetsverket blir Seinäjoki. Efter att ko-
ordineringsgruppen för regionalisering föror-
dat förslaget beslöt ministeriet att placerings-
orten för förvaltningsområdets servicecentral 
blir Björneborg. Placeringsorten överens-
koms i ett avtal som ingicks mellan Statskon-
toret och jord- och skogsbruksministeriet den 
24 november 2005.  

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i 
november 2005 ett projekt för förarbetet 
inom verket och själva genomförandet av 
verkets regionalisering. Syftet med projektet 
är att beskriva och definiera ämbetsverkets 
uppgifter och kärnprocesser samt resursbe-
hoven, åtagandena och informationssystemen 
i anslutning till dem. Reformarbetet som pro-
jektet anknyter till planeras och genomförs 
så, att personalen får adekvat information om 
vilka konsekvenser reformen för med sig, 
och att de anställda får stöd för att hantera 
omorganiseringen. Under beredningen har 
ärendet behandlats vid samarbetsorganets 
sammanträden och vid regelbunda informa-
tionsmöten riktade till personalen. Informa-
tion om hur projektet avancerar har presente-
rats på ministeriets och informationstjänst-
centralens elektroniska anslagstavla. Tids-
planen vid förarbetet siktar på att verket skall 
kunna inleda verksamheten den 1 maj 2007 i 
Helsingfors. 
 
5.2. Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Begäran om utlåtande om förslaget till re-
geringsproposition har gått till följande in-
stanser: finansministeriet, justitieministeriet, 
handels- och industriministeriet, arbetsmini-
steriet, jord- och skogsbruksministeriets in-
formationstjänstcentral, utbetalande myndig-
heten, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
Kontrollcentralen för växtproduktion, Cen-
tralförbundet för lant- och skogsbruksprodu-
center MTK r.y., Svenska lantbruksprodu-
centernas centralförbund SLC r.f., Maaseu-
dun Kehittäjät r.y., Förhandlingsorganisatio-
nen för offentliga sektorns utbildade FOSU 
rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, Förbun-
det för den offentliga sektorn och välfärds-
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områdena JHL rf samt samarbetsgruppen för 
personalen HYRY. Dessutom sändes försla-
get på remiss till jord- och skogsbruksmini-
steriets avdelningar och separata enheter. 

Utlåtandena fäste uppmärksamhet speciellt 
vid bedömningen av propositionens ekono-
miska och samhälleliga verkningar samt dess 
konsekvenser för myndigheternas verksam-
het. De i lagförslaget föreslagna omstrukture-
ringarna gällde Landsbygdsverkets uppgifter 
samt personalens ställning i samband med att 
Landsbygdsverket inrättas och dess funktio-
ner regionaliseras. Övriga viktiga ställnings-
taganden med avseende på lagförslagets in-
nehåll var bestämmelserna om Landsbygds-
verkets interna organisation samt upprättan-
det av verkets behörighet att fatta beslut. 
Ställningstagandena som framförts i utlåtan-
dena har i mån av möjlighet beaktats i reger-
ingens proposition. En del detaljer som po-
ängterats i utlåtandena var av sådan natur att 
det är motiverat att beakta dem vid bered-
ningen av den regeringsproposition, som har 
till syfte att ta in ändringar som inrättandet av 
Landsbygdsverket förutsätter i lagar som rör 
stöd inom Landsbygdsverkets förvaltnings-
område. 
 
6.  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

6.1. Samband med andra propositioner 

Propositionens verkningar i fråga om stats-
budgeten beaktas i budgetpropositionen för 
2007.  
 
6.2. Behovet av att revidera övrig lagstift-

ning 

Genom den föreslagna lagen bestäms de 
allmänna grunderna för Landsbygdsverkets 
verksamhet och uppgifter. Samtidigt företas 
nödvändiga ändringar i lagen om jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central. I och med att vissa uppgifter överförs 
på Landsbygdsverket och verkets behörighet 
upprättas förutsätter detta en omfattande 
översyn av lagstiftningen om såväl jord-
bruksstöden som landsbygdsutvecklingsstö-
den samt verkställigheten av dem. Inrättandet 

av Landsbygdsverket ger anledning till att 
revidera bl.a. verkställighetslagen, finansie-
ringslagen och stöduppgiftslagen. Dessutom 
behöver vissa ändringar göras i lagen om 
gårdsbrukets utvecklingsfond. Jord- och 
skogsbruksministeriet har i detta syfte under 
beredning en skild regeringsproposition som 
man ämnar lämna till riksdagen under höst-
sessionen 2006. Bemyndigandena för verket 
att meddela bestämmelser kommer att ingå i 
denna proposition som avges separat. Det är 
också meningen att förslag till ändringar som 
gäller förvaltningen av interventionsfonden 
för jordbruket och fondens användning skall 
ingå i ett skilt lagförslag som lämnas senare 
så att ändringarna träder i kraft 2008. 

Finansieringslagen upptar bestämmelser 
om landsbygdsutvecklingsprogram som 
genomförs under åren 2000—2006 och åt-
gärder som programmen omfattar. Dessa be-
stämmelser ersätts av ny lagstiftning, som 
tillämpas på sådana program för utveckling-
en av landsbygden som startar från den 1 ja-
nuari 2007 eller senare. Avsikten är att en re-
geringsproposition om förvaltningen av pro-
gram i anslutning till utvecklingen av lands-
bygden och hur dessa program skall utarbe-
tas, genomföras, utvärderas och följas upp 
kan avges till riksdagen i april 2006. Lagför-
slaget innehåller bestämmelser om godkän-
nande av en utbetalande myndighet för EJ-
FLU, programmens förvaltningsuppgifter 
samt bemyndigande att genom ministeriets 
förordning bestämma att en viss del av jord- 
och skogsbruksministeriets i lag fastställda 
uppgifter och behörighet kan överföras på en 
myndighet inom ministeriets förvaltningsom-
råde. Det är meningen att riksdagen under 
höstsessionen 2006 kan uppta till behandling 
lagförslagen om stödsystemen som skall till-
lämpas när programmen genomförs. I dessa 
lagförslag skall ingå bestämmelser om 
Landsbygdsverkets uppgifter och behörighet 
när det är fråga om att bevilja, betala ut och 
kontrollera stöd på basis av landsbygdsut-
vecklingsprogrammen.   

Dessutom pågår förarbetet på en särskild 
regeringsproposition genom vilken statens 
försäljningsprisfordringar och jord- och 
skogsbruksministeriets låneuppbördsuppgif-
ter föreslås bli överflyttade från informa-
tionstjänstcentralen till Statskontoret.   
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Lag om Landsbygdsverket 

1 §. Verksamhetsområde. Enligt förslaget 
skall Landsbygdsverket inrättas inom jord- 
och skogsbruksministeriets förvaltningsom-
råde för skötseln av uppdrag i anslutning till 
åtgärder enligt Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik och till sådana 
uppgifter för verkställande av de åtgärder för 
utveckling av landsbygden som finansieras 
gemenskapen och av nationella åtgärder som 
kompletterar dessa. Landsbygdsverket skall 
lyda under jord- och skogsbruksministeriet 
som ansvarar för den administrativa ledning-
en. Ministeriet skall också ansvara för resul-
tatstyrningen av verket. 

2 §. Uppgifter. I paragrafen skall bestäm-
mas om verkets uppgifter. Landsbygdsverket 
skall sköta de nedan nämnda uppgifterna en-
ligt det som närmare bestäms eller föreskrivs 
i Europeiska gemenskapens förordningar 
samt i nationella lagar och med stöd av dem. 
På nationell nivå skall Landsbygdsverkets 
uppgifter föreskrivas i lag eller en förordning 
med stöd av lag. Godkännandet av Lands-
bygdverket som utbetalningsverk för EUGFJ 
och EJFLU skall ske genom jord- och skogs-
bruksministeriets beslut med stöd av lagen 
som gäller förvaltningen av medel i ifrågava-
rande fond.      

Enligt 1 punkten skall Landsbygdsverket 
vara utbetalande myndighet för EUGFJ och 
EJFLU. Under finansieringsperioden 2007—
2013 bestäms det om utbetalande myndighe-
tens uppgifter i EG:s nya finansieringsför-
ordning och i kommissionens verkställighe-
tesförordningar som utfärdas med stöd av 
denna.  

Från EUGFJ finansieras produktionsstöden 
för förädlingsanläggningar och gemenska-
pens direkta stöd och bidrag till odlare, varav 
det viktigaste är gårdsstödet som togs i an-
vändning 2006. Andra stöd som finansieras 
av EUGFJ är exportbidrag för jordbrukspro-
dukter, ersättningar för lagring och stöd för 
den inre marknaden, livsmedelsstöd till EU:s 
mindrebemedlade och stöden för marknads-
föring. Från EUGFJ kommer man att eventu-
ellt finansiera även de interventions- och för-

ädlingsstöd och ersättningar som ges till pro-
ducentorganisationer inom ramen för den 
gemensamma marknadsorganisationen för 
marknaden för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter. Från EJFLU finansieras under pro-
gramperioden 2007—2013 företagsstöd, mil-
jöstöd till jordbruket, kompensationsbidrag 
och andra stöd som främjar hållbar använd-
ning av naturresurser samt stöd till projekt 
som syftar till att utveckla landsbygden, vilka 
syftar till förbättring av gårdsbrukets konkur-
rensförmåga och utveckling av landsbygdens 
näringsverksamhet och ingår i landsbygdsut-
vecklingsprogrammet för finska fastlandet 
och Åland.  

Beslut om antagandet av Landsbygdsverket 
som utbetalande myndighet skall enligt för-
slaget fattas av jord- och skogsbruksministe-
riet i egenskap av behörig myndighet. Om 
den behöriga myndigheten för den komman-
de finansieringsperioden bestäms i en för-
ordning av kommissionen som skall avges 
om detaljerade bestämmelser om tillämpning 
av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 i 
fråga om utnämning av utbetalande myndig-
het och andra organ samt om revidering och 
godkännande av räkenskaperna för EUGFJ 
och EJFLU. Förslaget till kommissionsför-
ordningen är vid tidpunkten för överlämnan-
det av regeringspropositionen under behand-
ling i gemenskapen. Om den för nationellt 
antagande behövliga behörigheten bestäms i 
fråga om EJFLU:s medel i en lag som skall 
utfärdas om förvaltning av program som hän-
för sig till utveckling av landsbygden. Avsik-
ten är att föra upp lagförslaget till behandling 
i riksdagen i april 2006.  Om den behörighet 
som behövs för att sköta utbetalande myn-
dighetens uppgifter skall bestämmas i lagar 
som gäller stödsystem som finansieras från 
EJFLU. Avsikten är att överlämna dessa re-
geringspropositioner till riksdagen under 
höstsessionen 2006.  

I fråga om anslagen från EUGFJ bestäms 
om jord- och skogsbruksministeriets ställning 
som behörig myndighet i en verkställighets-
lag. Om skötseln av uppgifter som föreskri-
vits utbetalande myndigheten och behövlig 
behörighet för det bestäms särskilt i verkstäl-
lighetslagen och stöduppgiftslagen. Avsikten 
är att överlämna lagförslagen om ändring av 
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dessa lagar till riksdagsbehandling under 
höstsessionen 2006. Överföringen av utbeta-
lande myndighetens uppgifter till lands-
bygdsverket orsakar ändringar även i författ-
ningar som gäller fonder utanför budgeten, 
interventionsfonden och gårdsbrukets ut-
vecklingsfond.  

Om utbetalande myndighetens uppgifter 
föreskrivs i artikel 6 i EG:s nya finansie-
ringsförordning. De viktigaste av de uppgif-
ter som hör till Landsbygdsverket som utbe-
talande myndighet skall enligt förslaget vara 
utbetalning av det stöd som betalas till stöd-
tagarna ur fonderna, bokföringen av betal-
ningsrörelsen samt uppsättning av utgiftsde-
klarationen och tillställande av den till kom-
missionen för att få gemenskapens finansie-
ringsandel. Chefen för utbetalande myndig-
heten som arbetar vid Landsbygdsverket 
skall även ge en i artikel 8.1 punkt c i EG:s 
nya finansieringsförordning avsedd revi-
sionsförklaring. 

Verkställigheten av de i artikel 6 i EG:s 
nya finansieringsförordning avsedda uppgif-
terna som föreskrivits utbetalande myndighe-
ten kan överföras till en annan myndighet el-
ler aktör med undantag för utbetalningen av 
stöden. För närvarande har de uppgifter i an-
knytning till godkännande av utgifter och re-
vision som är utbetalande myndighetens har 
överförts till andra än de myndigheter som 
hör till det ackrediterade utbetalningsverket. 
Även i fortsättningen skall uppgifter som 
gäller godkännande av utgifter skötas av 
kommunernas landsbygdsnäringsmyndighe-
ter i fråga om direkta stöd. Dessa skall fort-
sättningsvis sköta motsvarande uppgifter 
även i fråga om miljöstödet till jordbruket 
och kompensationsbidrag. Godkännandet av 
utgifter i anknytning till andra stöd för ut-
veckling av landsbygden från EJFLU skall 
enligt förslaget sannolikt ske vid TE-
centralerna. 

För närvarande ansvarar TE-centralerna för 
inspektioner i anslutning till direkt stöd till 
lantbruket, miljöstödet och kompensationbid-
rag samt strukturstöd. Inspektioner som gäll-
er mottagare av stöd utförs även av tullen och 
vissa myndigheter som sköter inspektions-
uppgifter i anknytning till livsmedel och fo-
der och vilkas uppgifter överförs till livsme-
delssäkerhetsverket som inleder sin verk-
samhet i maj 2006. Jord- och skogsbruksmi-

nisteriets verkställighetslinje som en del av 
det ackrediterade utbetalningsverket har an-
svarat för inspektion av företags- och pro-
jektstöd samt en del inspektioner av vissa 
stöd för interventionsverksamheten. Samti-
digt har den övervakat kvaliteten på inspek-
tioner som gäller mottagarna av stöd som 
gjorts av myndigheter.  

Helhetsansvaret för tillsynen över EUGFJ:s 
och EJFLU:s stöd som ingår i Landsbygds-
verkets verksamhetsområde skall höra till 
Landsbygdsverket. Inspektionerna skall även 
i fortsättningen, beroende på stödsystemet, 
ske genom TE-centralernas, tullens eller 
Livsmedelssäkerhetsverkets försorg. I fråga 
om vissa stödsystem skall Landsbygdsverket 
ansvara för att utföra själva inspektionerna. 
Landsbygdsverket skall ansvara för samord-
ningen av de inspektioner som gäller motta-
garna av stöd samt för tillsynen över kvalite-
ten på de inspektioner som utförs av andra 
myndigheter som utbetalande myndighetens 
uppdrag. 

För EJFLU:s anslags del ansvarar utbeta-
lande myndigheten med stöd av artikel 33.2 i 
EG:s nya finansieringsförordning för rättel-
seåtgärder som gäller regelstridigheter i fråga 
om användningen av medlen, dvs. ansvarar 
särskilt för återkrav på utbetalt stöd. Medel 
ur EJFLU som återkrävts med stöd av artikel 
32.1 i EG:s finansieringsförordning skall be-
talas till utbetalande myndigheten som för sin 
del returnerar dem till EJFLU. Landsbygds-
verket skall sköta uppföljningen av återkra-
ven och för att samla och bevara uppgifter 
om återkrav samt för vidarebefordran till 
jord- och skogsbruksministeriet samt kom-
missionen.  

Landsbygdsverket tar hand om planering, 
upprätthållande och utveckling av behövliga 
blanketter och informationssystem som be-
hövs för de ovan nämnda utbetalande myn-
dighetens uppdrag, för rapportering samt be-
varande av dokument och tillställande av 
dem till Kommissionen. Landsbygdsverkets 
centrala uppgift skall även vara ledning av 
och tillsyn över de myndigheter som sköter 
utbetalande myndighetens uppdrag och som 
är på dess ansvar.  

Landsbygdsverket skall enligt förslaget pa-
rallellt med utbetalande myndighetens upp-
gifter sköta även andra planerings-, upprätt-
hållande- och ledningsuppgifter för verkstäl-
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lande av stöd som finansieras helt eller delvis 
ur EUGFJ. Sådana uppgifter skall vara plane-
ring och utveckling av genomförandet av 
stödsystemen, handledning för mottagarna av 
stöd med hjälp av handböcker och anvisning-
ar av typen rekommendation, ledning av de 
kommunala landsbygdsnäringsmyndigheter-
na i anknytning till beviljande av stöd i form 
av anvisningar, blanketter, utbildning och fö-
reskrifter, framtagning, upprätthållande och 
utveckling av informationssystem som be-
hövs vid genomförandet.  

Till Landsbygdsverket skall också höra 
egentliga verkställighetsuppgifter. I fråga om 
stödsystem som syftar till att balansera 
marknaderna av jordbruksprodukter som hör 
till EG:s gemensamma jordbrukspolitik skall 
Landsbygdsverket, parallellt med utbetalande 
myndighetens uppgifter, ansvara för uppgif-
ter i anslutning till ansökning om och bevil-
jande av stöd. Verket skall i fråga om inter-
ventionslagring även sköta om köp och för-
säljning av produkter samt administrering av 
lagringen. Landsbygdsverket skall även an-
svara för det nationella genomförandet av 
EU:s livsmedelshjälp. 

Enligt 2 punkten skall Landsbygdsverket 
även sköta uppgifter som ansluter till förvalt-
ning och verkställande av det program som 
delfinansieras ur EJFLU:s medel. För den 
kommande programperiodens del föreskrivs 
om skötandet av dessa uppgifter 2007—2013 
i EG:s landsbygdsförordning och i kommis-
sionens verkställighetsförordningar som ut-
färdas med stöd av den.   

Jord- och skogsbruksministeriet skall vara 
den i artikel 75 i EG:s landsbygdsförordning 
avsedda förvaltningsmyndigheten. Förvalt-
ningsmyndigheten ansvarar för effektivt och 
oklanderligt verkställande av programmet. I 
nämnda artikel bestäms om förvaltnings-
myndighetens uppgifter, vars skötsel natio-
nellt kan överföras till någon annan än en 
förvaltningsmyndighet.  

Om de uppgifter i anslutning till administ-
ration av programmet som överförs till 
Landsbygdsverket skall föreskrivas genom 
en förordning av jord- och skogsbruksmini-
steriet med stöd av en lag som skall utfärdas 
om förvaltning av program som hänför sig 
till utveckling av landsbygden. Landsbygds-
verket skall sköta om verkställandet av pro-
grammet och organisering av den riksomfat-

tande informationen om det. Verket skall an-
svara för ledning av och tillsyn över TE-
centralerna och kommunernas landsbygds-
näringsmyndigheter när de sköter uppgifter i 
anslutning till verkställandet av programmet 
samt ledning av och tillsyn över de lokala ak-
tionsgrupperna när dessa deltar i verkställan-
det av programmet. Dessutom skall Lands-
bygdsverket ansvara för planering, utveck-
ling och upprätthållande av systemen för 
uppföljning av programmet. Verket skall 
även sköta vissa andra uppgifter som är på 
förvaltningsmyndighetens ansvar.  

Enligt 3 punkten skall de uppgifter som an-
sluter till verkställande av nationella stöd och 
ersättningar till jordbruket och trädgårdsod-
lingen och för åtgärder för utveckling av 
landsbygden överföras till Landsbygdsverket. 
Utöver de inkomststöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen som avses i lagen om na-
tionella stöd skall det till Landsbygdsverket 
höra uppgifter i anslutning till verkställande 
av ersättningar som utbetalas för skador som 
rov- och hjortdjur orsakat jordbruket. Om 
verkställandet av ersättningarna föreskrivs i 
statsrådets förordningar (1162/2000) och 
(277/2000) som utfärdats med stöd av jaktla-
gen (615/1993).  

Skötseln av de egentliga uppgifterna för 
verkställande av de ovan nämnda stöden och 
ersättningarna har decentraliserats i rätt hög 
grad med avseende på de nationella stöden 
och ersättningarna för jordbruket och träd-
gårdsodlingen till kommunernas landsbygds-
näringsmyndigheter och i fråga om åtgärder-
na för utveckling av landsbygden till TE-
centralerna. Till Landsbygdsverket skall en-
ligt förslaget huvudsakligen höra motsvaran-
de uppgifter som det som konstaterats om ut-
betalande myndighetens uppgifter i fråga om 
de i 1 punkten avsedda stöden samt om de 
uppgifter som gäller planering och ledning av 
verkställigheten. Besluten om finansiering av 
nationella forsknings- och utvecklingsprojekt 
som finansieras ur statsbudgeten och gårds-
brukets utvecklingsfond skall emellertid fat-
tas av ministeriet så att den övergripande 
kontrollen över den forskning som stöder 
ministeriets strategier inte skall försvagas. 

Till Landsbygdsverket skall även överföras 
uppgifter i enlighet med lagen om finansie-
ring av renhushållning och naturnäringar 
(45/2000) och skoltlagen (253/1995) samt 
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uppgifter i anslutning till jordbrukets stuktur-
åtgärder i enlighet med finansieringslagen. 
De egentliga verkställighetsuppgifterna även 
i fråga om dessa stöd sköts vid TE-
centralerna. I genomförandet av stöden i 
form av lån deltar även kreditinstituten. 

I fråga om åtgärder för utveckling av lands-
bygden som ingår i program som helt finan-
sieras ur nationella medel skall det enligt för-
slaget kunna överföras till Landsbygdsverket 
sådana ovan rätt noggrant beskrivna uppgif-
ter som motsvarar förvaltnings- och verkstäl-
lighetsuppgifterna för program som finansie-
ras ur EUGFJ. Om skötseln av förvaltnings- 
och verkställighetsuppgifter skall det före-
skrivas i lagstiftning om förvaltning av pro-
gram som hänför sig till utveckling av lands-
bygden och om system för stöd till utveck-
ling av landsbygden. 

I 4 punkten skall enligt förslaget föreskri-
vas uppgifter som hör till verket som gäller 
verkställigheten av de produktionskvoter som 
ansluter till Europeiska gemenskapens ge-
mensamma jordbrukspolitik. Dessa är kvo-
terna för tjurar, oxar och hongetter samt 
socker-, isoglukos-, stärkelsepotatis och 
mjölkkvoterna. Till Landsbygdsverket skall 
även höra förvaltningen av importtillstånden 
för jordbruksprodukter och vissa produk-
tionskvoter i anslutning till dessa. Om sköt-
seln av dessa uppgifter föreskrivs nationellt i 
verkställighetslagen och stöduppgiftslagen 
samt i förordningar som utfärdats med stöd 
av dem. Dessutom, som en uppgift i anslut-
ning till verkställigheten av kvoter, skall en-
ligt förslaget Landsbygdsverket sköta uppgif-
ter i anslutning till uttagning av sockeravgif-
ter som ingår i gemenskapens system med 
egna medel. Om uttagning av sockeravgifter 
föreskrivs i rådets beslut om systemet för 
gemenskapernas egna medel 94/728/EG, rå-
dets förordning (EEG, EURATOM) nr 
1159/2000 om genomförande av beslut 
94/728/EG, Euratom om systemet för ge-
menskapernas egna medel. Enligt denna 
punkt skall det till Landsbygdsverket dessut-
om höra det i rådets förordning (EG) nr 
2200/96 om den gemensamma organisatio-
nen av marknaden för frukt och grönsaker 
avsett godkännande av producentorganisa-
tionerna för frukt- och grönsaksproducenter 
och förhandserkännande av producentgrup-
perna samt erkännande av åtgärdsplanerna. 

Enligt 5 punkten skall Landsbygdsverket i 
fortsättningen ansvara för att upprätthålla och 
utveckla informationsinnehållet i lands-
bygdsnäringsregistret samt för utlämnande av 
uppgifter ur registret i fråga om sitt eget 
verksamhetsområde. Om upprätthållande, in-
nehåll, användning och utlämnande av upp-
gifter föreskrivs i lagen om landsbygdsnär-
ingsregistret (1515/1994), nedan landsbygds-
näringsregisterlagen. I de i den nämnda lagen 
avsedda registren ingår information som 
gäller verkställandet av de stöd som hör till 
Landsbygdsverkets verksamhetsområde och 
som är viktig för verkställandet. Landsbygds-
verket skall i fråga om sitt verksamhetsområ-
de ansvara för registrens funktion och infor-
mationsinnehållets felfrihet. 

Enligt 6 punkten skall det till Landsbygds-
verket höra statlig intressebevakning i an-
slutning till de i 1 och 3 punkten avsedda 
stöden i form av lån, statsborgen och statens 
ansvarsförbindelser i fråga om utveckling av 
landsbygden, strukturåtgärder inom lands-
bygden eller renhushållning. Med intressebe-
vakning avses utöver de verkställighetsupp-
gifter som beskrivits i de nämnda punkterna 
även handhavande av gottgörelse- och upp-
bördsuppgifter, skuldsanering och rättegång-
ar i fråga om lån och borgen. 

Enligt 7 punkten skall Landsbygdsverket 
sköta sådana uppgifter som motsvarar de i 
1—3 och punkten avsedda uppgifterna i an-
slutning till stöd, lån och bidrag som beviljats 
med stöd av olika författningar innan denna 
lag trätt i kraft.  Med detta avses bl.a. uppgif-
ter som motsvarar de i 1 punkten avsedda ut-
betalande myndighetens uppgifterna i anslut-
ning till utbetalning av stöd och återkrav 
samt inspektion som sköts av jord- och 
skogsbruksministeriet som betalningsmyn-
dighet för utvecklingssektionen vid Europe-
iska utvecklings- och garantifonden för jord-
bruket eller som förvaltningsmyndighetens 
uppgifter i fråga om mål 1-programmen och 
gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ 
under programperioden 2000–2006. Motsva-
rande uppgifter ingår också i förvaltningen 
av den nationella finansieringsandel som om-
fattas av gemenskapsinitiativprogrammet In-
terreg. På motsvarande sätt skall utbetalning-
ar, återkrav och inspektioner av de mångåri-
ga stöden i fråga om de nationella program-
men och stödsystemen samt andra verkstäl-
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lighetsuppgifter likaså skötas av Lands-
bygdsverket.   

Enligt 8 punkten skall som uppgift för 
Landsbygdsverket föreskrivas jordregleringar 
enligt lagen om finansiering av landsbygds-
näringar och lagen om gårdsbrukets utveck-
lingsfond samt enligt 9 punkten i 25 kap. 8 § 
2 mom. i ärvdabalken (40/1965) avsedda ut-
låtanden om skifte av gårdsbruksenheter som 
hör till kvarlåtenskap.  

Enligt 10 punkten skall Landsbruksverket 
sköta övriga motsvarande verkställighets-
uppdrag. I punkten avses uppgifter som inte 
ingår i 1—9 punkten föreskrivna uppgifter 
och som inte på deras vis utgör en enhetlig 
uppgiftshelhet, men som har en klar operativ 
anknytning till uppgifter som avses annan-
stans i paragrafen. Som exempel på en sådan 
uppgift kan man nämna inspektionerna av de 
projektstöd som finansierats från fonden för 
fiskets utveckling och Europeiska fiskerifon-
den som har skötts vid den enhet som ansva-
rar för inspektionerna av projekten för lands-
bygdens utveckling och vars uppgifter skall 
överföras till Landsbygdsverket som en del 
av uppgifterna i 1, 3, 4 och 7 punkten. 

3 §. Styrning och upplysningsskyldighet. I 1 
mom. skall enligt förslaget bestämmas om 
Landsbygdsverkets skyldighet att i sin verk-
samhet uppnå de mål som jord- och skogs-
bruksministeriet uppställer för verket samt 
utföra de berednings-, uppföljnings- och ut-
värderingsuppdrag som jord- och skogs-
bruksministeriet ger verket.  

Enligt 2 mom. skall Landsbygdsverket utan 
hinder av sekretessbestämmelserna lämna 
jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter 
och handlingar som ministeriet behöver för 
att utföra de uppgifter som föreskrivits mini-
steriet. Sådana handlingar och upptagningar 
som upprättats vid skötseln av de uppgifter 
som föreskrivits Landsbygdsverket samt de 
handlingar som tillsänts verket innehåller så-
dan information om verkställigheten av pro-
gram, kvoter och stöd som är nödvändig för 
jord- och skogsbruksministeriet för att sköta 
de uppgifter som är föreskrivna i EG:s lag-
stiftning och den nationella lagstiftningen.  

Genom de föreslagna bestämmelserna skall 
jord- och skogsbruksministeriet tryggas de 
nödvändiga rättigheterna till styrning och in-
formation i egenskap av en i gemenskapslag-
stiftningen avsedd nationell behörig myndig-

het och som förvaltningsmyndighet för ett 
program som delfinansieras av EG:s medel 
och vilka rättigheter är mera omfattande än 
vanligen mellan ett ministerium och ett un-
derställt verk.  

4 §. Verkets ledning. Enligt förslaget skall 
Landsbygdsverket ledas av en överdirektör, 
som har beslutanderätten i frågor som skall 
avgöras inom verket.  Genom arbetsordning-
en skall överdirektören kunna överföra be-
slutanderätt på en annan tjänsteman vid ver-
ket. I anslutning till den delegerade beslutan-
derätten skall överdirektören ha rätt att överta 
ärenden som enligt arbetsordningen skall av-
göras av en tjänsteman. 

5 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Enligt förslaget skall om utnämning till 
tjänster vid Landsbygdsverket, överdirektö-
rens uppgifter och om beslutsprocessen vid 
verket bestämmas genom förordning av stats-
rådet. 

Om verkets inre enheter, om de uppgifter 
tjänstemän i förmansställning har, om vikari-
at, om den interna ledningen och andra ären-
den inom den interna förvaltningen skall det 
bestämmas genom en av överdirektören fast-
ställd arbetsordning.  

Vid beslut om Landsbygdsverkets organi-
sation och verksamhetsenheternas interna ar-
betsfördelning skall man beakta de krav som 
gäller utbetalande myndigheten i gemen-
skapslagstiftningen och skötseln av uppgifter 
som föreskrivits utbetalande myndigheten 
samt andra arrangemang som behövs för att 
garantera ett ändamålsenligt administrations- 
och kontrollsystem. 

6 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 maj 2007. Åtgärder som behövs 
för att inleda verksamheten skall få vidtas in-
nan lagen träder i kraft. 

7 §. Övergångsbestämmelser som gäller 
uppgifterna. Enligt förslaget skall i paragra-
fen bestämmas om övergångsarrangemangen 
i anslutning till Landsbygdsverkets uppgifter. 
Enligt 1 mom. skall vid lagens ikraftträdande 
de ärenden som är anhängiga vid jord- och 
skogsbruksministeriet eller vid jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central och som enligt denna eller någon an-
nan lag eller någon förordning som utfärdas 
med stöd av lag hör till Landsbygdsverkets 
uppgifter övergå till verket för behandling.  

Avtal och andra förbindelser i anknytning 
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till Landsbygdsverkets uppgifter liksom även 
skötseln av övriga ansvarsförbindelser och 
rättigheter skall enligt 2 mom. övergå från 
jord- och skogsbruksministeriet och jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central till verket när den föreslagna lagen 
träder i kraft. 

Avsikten med 3 mom. är att säkra att de 
författningar där det föreskrivs om skötseln 
av de uppgifter som övergår till Landsbygds-
verket när denna lag träder i kraft även gäller 
Landsbygdsverket. 

8 §. Övergångsbestämmelser som gäller 
personalen. I paragrafen skall det enligt för-
slaget föreskrivas om övergångsbestämmel-
ser som gäller Landsbygdsverkets personal. 
Jord- och skogsbruksministeriet skall särskilt 
besluta om överföringen av anställda i tjäns-
te- och arbetsavtalsförhållande vid jord- och 
skogsbruksministeriet och jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
samt av tjänster och uppgifter när denna lag 
träder i kraft vid verket. Överföringen av en 
tjänst eller ändringen av en tjänstebenämning 
skall inte förutsätta tjänstemannens sam-
tycke. Tjänstemannens samtycke till överfö-
ring av tjänster skall emellertid behövas i det 
fall då tjänsten förflyttas till en annan pend-
lingsregion. Om pendlingsregionerna före-
skrivs genom arbetsministeriets förordning 
(1368/2002) som utfärdats med stöd av lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 
Arbetsavtalsanställda personer som övergår 
till verket upprättar ett nytt arbetsavtal med 
verket.   

Gällande villkor i tjänste- och arbetsavtal 
skall inte ändras på grund av överföringen 
och därmed förblir avlöningen och de övriga 
villkoren för anställningsförhållandet såsom 
semestrar vid övergångsskedet desamma. 
Vid jord- och skogsbruksministeriet och 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral har nya avlöningssystem 
tagits i användning. Avsikten är att verkets 
avlöningssystem kan tas i användning så 
snabbt som möjligt. 

Jord- och skogsbruksministeriet skall vid 
behov kunna inrätta nya tjänster vid verket 
och när de första gången besätts utnämna till 
tjänsterna. Tjänsterna skall, med undantag 
för överdirektörstjänsten, då kunna besättas 
utan att de ledigförklaras, om det till tjänsten 
utnämns någon ovan avsedd person. 

1.2. Lag om jord- och skogsbruksministe-
riets informationstjänstcentral 

1 §. Verksamhetsområde och uppgifter. En-
ligt 1 punkten har jord- och skogsbruksmini-
steriets informationstjänstcentral, nedan in-
formationstjänstcentralen, som uppgift att 
producera och publicera statistik enligt lagen 
om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996) 
samt producera tjänster i anslutning till stati-
stikföring och informationsförsörjning. 

I 2 punkten skall enligt förslaget bestäm-
mas att informationstjänstcentralens uppgift 
är att föra i lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret avsedda register. Informationstjänst-
centralen skall i egenskap av registerägare 
ansvara för innehållet i och förandet av de i 
den nämnda lagen avsedda registren som 
upprättats för statistisk användning. Sådana 
register är gårdsbruksregistret och trädgårds-
företagsregistret. Informationstjänstcentralen 
skall även ansvara för de övriga i lagen om 
landsbygdsnäringsregister avsedda registrens 
tekniska upprätthållande medan ansvaret för 
innehållet hör till den myndighet som äger 
registret. 

Enligt 3 punkten skall informationstjänst-
centralen även producera experttjänster för 
informationsförvaltning inom jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde. 
Enligt förslaget skall med experttjänsterna 
avses särskilt experttjänster i anslutning till 
informationssystem och informationsteknik.  

2 §. Enligt förslaget skall paragrafen upp-
hävas, eftersom de uppgifter i paragrafen 
som föreskrivits informationstjänstcentralen 
skall överföras till Landsbygdsverket till den 
del som de betalningsrörelse-, bokförings- 
och uppbördsuppgifter som ansluter till stöd, 
bidrag och lån hör till Landsbygdsverkets 
verksamhetsområde. Avsikten är att särskilt 
föreskriva om att vissa andra uppgifter gäl-
lande lån skall överföras till Statskontoret. 
De allmänna ekonomi- och personaltjänster 
inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde som informationstjänstcen-
tralen för närvarande ansvarar för skall i fort-
sättningen upphandlas från en servicecentral 
som finns i samband med Statskontoret. 

8 §. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter-
som de i 1 och 3 mom. avsedda uppgifterna 
inte längre finns och de i 2 mom. avsedda 
uppgifterna i fråga om de bidrag och lån som 
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hör till Landsbygdsverkets verksamhetsom-
råde skall överföras till verket. Om överfö-
ring av uppgifter som gäller vissa andra lån 
och statens försäljningsprisfordringar till 
Statskontoret skall det föreskrivas särskilt.  

 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 maj 
2007. 

Innan lagförslaget om inrättande av Lands-
bygdsverket träder i kraft får man enligt för-
slaget vidta åtgärder som är nödvändiga för 
inledandet av Landsbygdsverkets verksam-
het. I lagförslaget ingår bestämmelserna om 
övergångsarrangemangen som gäller uppgif-
ter som övergår till Landsbygdsverket och 
personalen. 

När lagen som gäller ändring av lagen om 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral träder i kraft överförs de 
uppgifter som hör till Landsbygdsverkets 
verksamhetsområde från informationstjänst-
centralen till Landsbygdsverket. Även över-
gångsåtgärder som gäller överföring av in-
formationstjänstcentralens uppgifter och per-
sonal till Landsbygdsverket skall föreskrivas 
i lagen om Landsbygsverket.  Om överföring 
av uppgifter som gäller vissa lån och statens 
försäljningsprisfordringar till Statskontoret 
skall föreskrivas särskild genom lag. 
 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

och lagst i f tningsordning 

Avsikten med förslaget till lag om Lands-
bygdsverket är att inrätta ett nytt centralverk 
inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde. I lagen skall enligt försla-
get på det sätt som förutsätts i 119 § 2 mom. i 
grundlagen föreskrivas om de allmänna 
grunderna för Landsbygdsverket. Genom la-
gen skall inte Landsbygdsverket ges behö-
righet utan skall det på allmän nivå föreskri-
vas om uppgifter vilkas skötsel skall över 
överföras till Landsbygdsverkets uppgifter. 

Bestämmelserna om Landsbygdsverkets 
uppgifter och behörighet skall ingå i gemen-
skapens lagstiftning och den nationella lag-
stiftning som gäller stöd, bidrag, ersättningar 
och kvoter inom verkets verksamhetsområde.  

I det lagförslag som gäller Landsbygdsver-
ket har det tagits in en bestämmelse enligt 
vilket Landsbygdsverket skall vara skyldigt 
att till jord- och skogsbruksministeriet utan 
hinder av sekretessbestämmelserna lämna de 
uppgifter och handlingar som ministeriet be-
höver för att utföra de uppgifter som före-
skrivits ministeriet. I grundlagsutskottets ut-
låtandepraxis (GrUU 30/2005 rd och GrUU 
37/2005 rd) har det ansetts att bestämmelsen 
av ovan nämnt slag inte är problematisk ur 
grundlagens synvinkel, om rätten att få upp-
gifter inte tänjs ut i onödan och den avgrän-
sas till enbart nödvändiga uppgifter. Jord- 
och skogsbruksministeriets rätt att få uppgif-
ter är enligt lagförslagets 3 § 2 mom. begrän-
sad att gälla enbart de uppgifter och hand-
lingar som är nödvändiga för ministeriet för 
att utföra de uppgifter som föreskrivits mini-
steriet. Till rätten att få uppgifter skall bl.a. 
höra de uppgifter som är nödvändiga för 
jord- och skogsbruksministeriet skötseln av 
uppgifter i egenskap av i gemenskapslag-
stiftningen avsedd behörig myndighet och 
förvaltningsmyndighet för program. Innehål-
let i dessa uppgifter bestäms i detalj utifrån 
gemenskapens rättsakter. 

I lagen om jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral föreslås änd-
ringar som föranleds av inrättandet av 
Landsbygdsverket. I lagförslaget ingår inga 
punkter som för grundlagen är problematis-
ka.  

I regeringspropositionen ingår inga sådana 
för grundlagen och lagstiftningsordningen 
betydelsefulla problem som enligt regering-
ens uppfattning skulle förutsätta behandling i 
grundlagsutskottet. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslagen 

1. 

 

Lag 

om Landsbygdsverket 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 § 

Verksamhetsområde 

För verkställighetsuppdrag som gäller åt-
gärder enligt Europeiska gemenskapens ge-
mensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder 
för landsbygdens utveckling som gemenska-
pen finansierar och nationella åtgärder som 
kompletterar dessa finns Landsbygdsverket, 
som lyder under jord- och skogsbruksmini-
steriet. 
 
 

2 § 

Uppgifter 

Landsbygdsverket skall på det sätt som be-
stäms i Europeiska gemenskapens förord-
ningar samt i nationell lag och föreskrivs 
med stöd av dem 

1) vara utbetalande myndighet för och skö-
ta andra verkställighetsuppdrag som gäller 
sådana stöd, bidrag och ersättningar för lag-
ring som finansieras av Europeiska garanti-
fonden för jordbruket och sådana stöd som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, 

2) sköta förvaltnings- och verkställighets-
uppdrag som gäller program som finansieras 
av Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling,  

3) sköta verkställighetsuppdrag som gäller 
nationella stöd och ersättningar som beviljas 
jordbruket och trädgårdsodlingen, ren- och 
naturnäringarna och skolterna samt för åtgär-
der för utveckling av landsbygden, 

4) verkställa kvoter som anknyter till Euro-
peiska gemenskapens gemensamma jord-

brukspolitik, administrera importbevis samt 
erkänna producentorganisationer och god-
känna verksamhetsprogram, 

5) upprätthålla och utveckla de i lagen om 
landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) av-
sedda registrens informationsinnehåll samt 
lämna ut uppgifter till den del  de omfattas av 
Landsbygdsverkets verksamhetsområde, 

6) sköta statlig intressebevakning när det 
gäller i 1 och 3 punkten avsedda stöd i form 
av lån, statsborgen, skuldsanering och statens 
ansvarsförbindelser, 

7) sköta sådana uppdrag som motsvarar de 
i 1—3 och 6 punkten avsedda uppdragen när 
det gäller stöd, lån och bidrag som beviljats 
med stöd av Europeiska gemenskapens lag-
stiftning och nationella författningar innan 
denna lag trätt i kraft,  

8) sköta jordregleringar, 
9) ge utlåtanden om skifte av gårdsbruks-

enhet som hör till kvarlåtenskap, och  
10) sköta övriga motsvarande verkställig-

hetsuppdrag. 
 
 

3 § 

Styrning och upplysningsskyldighet 

Landsbygdsverket skall i sin verksamhet 
uppnå de mål som jord- och skogsbruksmini-
steriet sätter samt utföra de berednings-, 
övervaknings- och utvärderingsuppdrag som 
jord- och skogsbruksministeriet ger verket. 

Verket skall utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna lämna jord- och skogsbruks-
ministeriet de uppgifter och handlingar som 
ministeriet behöver för att utföra de uppgifter 
som föreskrivits för ministeriet. 
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4 § 

Verkets ledning 

Landsbygdsverket leds av en överdirektör. 
Överdirektören avgör ärenden som skall av-
göras inom verket. 

Genom arbetsordningen kan överdirektören 
överföra beslutanderätt på en annan tjänste-
man vid verket. Överdirektören kan dock 
förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som 
en tjänsteman enligt arbetsordningen får av-
göra. 
 
 

5 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Om utnämning till tjänster vid Lands-
bygdsverket, överdirektörens uppgifter och 
om beslutsprocessen vid verket bestäms ge-
nom förordning av statsrådet. 

I verkets arbetsordning bestäms om verkets 
enheter, om de uppgifter tjänstemän i för-
mansställning har, om vikariat, om den inter-
na ledningen och andra ärenden inom den in-
terna förvaltningen. Överdirektören faststäl-
ler arbetsordningen. 
 

6 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den                 200 . 
Åtgärder som behövs för att inleda verk-

samheten vid Landsbygdsverket får vidtas 
innan lagen träder i kraft. 
 

7 § 

Övergångsbestämmelser som gäller uppgif-
terna 

När denna lag träder i kraft överförs de 
ärenden som har inletts vid jord- och skogs-
bruksministeriet och jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentral och 

som enligt denna eller någon annan lag eller 
en förordning hör till Landsbygdsverkets 
uppgifter till Landsbygdsverket för behand-
ling. 

Avtal och andra förbindelser som anknyter 
till Landsbygdsverkets uppgifter samt sköt-
seln av övriga ansvarsförbindelser och rättig-
heter överförs vid denna lags ikraftträdande 
från jord- och skogsbruksministeriet och 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral till Landsbygdsverket. 

Det som någon annanstans bestäms om 
skötseln av uppgifter som vid denna lags 
ikraftträdande överförs till Landsbygdsverket 
gäller efter denna lags ikraftträdande på mot-
svarande sätt Landsbygdsverket, om inte nå-
got annat bestäms eller föreskrivs. 
 

8 § 

Övergångsbestämmelser som gäller persona-
len 

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhål-
lande vid jord- och skogsbruksministeriet 
och jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral vilka sköter uppgifter 
som överförs till Landsbygdsverket och mot-
svarande tjänster överförs när denna lag trä-
der i kraft till tjänster eller uppgifter vid 
Landsbygdsverket genom beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet. Överföringen av en 
tjänst eller ändringen av en tjänstebenämning 
förutsätter inte tjänstemannens samtycke 
utom då den överförs till en annan pendlings-
region. Anställda som överförs behåller de 
rättigheter och skyldigheter som vid överfö-
ringen gäller enligt villkoren i deras anställ-
ningsförhållande. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid 
behov inrätta nya tjänster vid Landsbygds-
verket och utnämna till tjänsterna när de för-
sta gången tilsätts. Tjänsterna kan, med un-
dantag för överdirektörstjänsten, då tillsättas 
utan att de ledigförklaras, om någon som är 
anställd vid jord- och skogsbruksministeriet 
eller jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral utnämns till tjänsten. 

————— 
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2.  

Lag 

om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 4 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informations-

tjänstcentral (1200/1992) 2 och 8 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1207/1994, 
samt 

ändras 1 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, som följer: 
 

1 § 

Verksamhetsområde och uppgifter 

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral är en serviceenhet som ly-
der under jord- och skogsbruksministeriet 
och vars uppgift är att 

1) producera och publicera statistik enligt 
lagen om landsbygdsnäringsstatistik 
(1197/1996) samt producera tjänster i anslut-
ning till statistikföring och informationsför-
sörjning, 

2) föra i lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret (1515/1994) avsedda register, och 

3) producera experttjänster för informa-
tionsförvaltning inom jord- och skogsbruks-
ministeriets förvaltningsområde.  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
När denna lag träder i kraft överförs de 

uppgifter som hör till Landsbygdsverkets 
verksamhetsområde från informationstjänst-
centralen till Landsbygdsverket.  Övergångs-
åtgärder som gäller informationstjänstcentra-
lens uppgifter och personal föreskrivs i lagen 
om Landsbygsverket ( / ).  Om överföring av 
uppgifter som gäller vissa lån och statens 
försäljningsprisfordringar till Statskontoret 
skall föreskrivas särskild genom lag.

————— 

Helsingfors den 21 april 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja 
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Bilaga 
Parallelltexter 

2.  

Lag 

om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 4 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informations-

tjänstcentral (1200/1992) 2 och 8 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1207/1994, 
samt 

ändras 1 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, som följer: 
 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Verksamhetsområde och uppgifter 

1 § 
 

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral är en serviceenhet som 
lyder under jord- och skogsbruksministeriet 
och vars uppgift är att 
 

1) utarbeta och publicera officiell jord-
bruksstatistik, 

 
 
 
2) producera tjänster i anslutning till stati-

stikföringen i fråga om landsbygdsnäring-
arna och informationsförsörjningen, 

3) upprätthålla ett landsbygdsnäringsre-
gister, 

 
4) sköta datatekniska sakkunniguppdrag i 

anslutning till Europeiska unionens integre-
rade förvaltnings- och övervakningssystem 
för landsbygdsnäringarnas del, samt 

5) producera sakkunnigservice inom in-
formationsförvaltningen för jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde. 

 
1 § 

Verksamhetsområde och uppgifter 

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral är en serviceenhet som 
lyder under jord- och skogsbruksministeriet 
och vars uppgift är att 

 
1) producera och publicera statistik enligt 

lagen om landsbygdsnäringsstatistik 
(1197/1996) samt producera tjänster i an-
slutning till statistikföring och informa-
tionsförsörjning, 

2) föra i lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret (1515/1994) avsedda register, och 

 
3) producera experttjänster för informa-

tionsförvaltning inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde. 
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2 § 
Informationstjänstcentralen kan sköta, 

utan hinder av vad som stadgas i någon an-
nan lag eller med stöd av lag innan denna 
lag trätt i kraft, ekonomi-, personal- och 
andra förvaltningsuppgifter för jord- och 
skogsbruksministeriet och för andra äm-
betsverk och inrättningar inom dess för-
valtningsområde så som närmare stadgas 
genom förordning. 

Informationstjänstcentralen sköter gårds-
brukets utvecklingsfonds betalningsrörelse-, 
bokförings- och uppbördsuppgifter enligt 
lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond 
(657/66).  

Informationstjänstcentralen sköter inter-
ventionsfondens betalningsrörelse-, bokfö-
rings- och statistikföringsuppgifter samt 
andra uppgifter enligt lagen om interven-
tionsfonden (1206/94) enligt vad som där-
om stadgas eller föreskrivs särskilt.  
 

2 § 
(upphävs) 
 

 
8 §  

Informationstjänstcentralen skall sköta de 
uppgifter som enligt lagen om lantbrukssta-
tistik (675/75) och lagen om lantbruksför-
valtningens gårdsbruksregister (1077/89) 
samt de stadganden som utfärdats med stöd 
av dem ankommit på jordbruksstyrelsen in-
nan denna har lag trätt i kraft. Vad den 
sistnämnda lagen stadgar om lantbruksför-
valtningen avser framdeles jord- och 
skogsbruksministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral, 
kontrollcentralen för växtproduktion, an-
stalten för veterinärmedicin och livsmedel, 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, 
landsbygdsnäringsdistrikten samt kommu-
nernas landsbygdsnäringsmyndigheter. 

Informationstjänstcentralen utför dessut-
om de uppgifter som ankommit på jord-
bruksstyrelsen i anslutning till lån och un-
derstöd enligt olika stadganden och be-
stämmelser samt utbetalning och återkrav 
av förvaltningsarvoden och räntegottgörel-
ser för lånen samt uppbörden av statens 
köpeskillingsfordringar liksom även över-
vakningen av statens intresse i anslutning 
till nämnda åtgärder samt uppgifter i an-
slutning till skötseln av skuldebrev och bor-
gensförbindelser. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan helt 

8 § 
(upphävs) 
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eller delvis överföra de uppgifter i anslut-
ning till fastställande och uppbörd av avgif-
ter som med stöd av lagen om temporär 
kvotavgift för mjölk (569/84), lagen om 
kvotavgift för mejerier (1303/88), lagen om 
exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och 
spannmål (1062/90), lagen om marknadsfö-
ringsavgifter för specialväxter (978/91) och 
lagen om marknadsföringsavgift som upp-
bäres hos stora höns- och svinhushållnings-
företag (1038/78) som ankommit på jord-
bruksstyrelsen till informations- tjänstcen-
tralen.  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft  den             200 . 
När denna lag träder i kraft överförs de 

uppgifter som hör till Landsbygdsverkets 
verksamhetsområde från informations-
tjänstcentralen till Landsbygdsverket.  
Övergångsåtgärder som gäller informa-
tionstjänstcentralens uppgifter och personal 
föreskrivs i lagen om Landsbygsverket ( / ).  
Om överföring av uppgifter som gäller vis-
sa lån och statens försäljningsprisfordring-
ar till Statskontoret skall föreskrivas sär-
skild genom lag. 

——— 
 

 
 
 

 
 
 
 


