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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av
bredband i glesbygdsområden
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden ändras så att Kommunikationsverket kan bevilja statligt stöd också för bredbandsprojekt i kommuner vars projekt hittills
har stötts genom Europeiska unionens jordbruksfond.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015 och avses bli behandlad i
samband med den.
Lagen avses träda i kraft den 1 januari
2015.

—————
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MOTIVERING
1

Nuläge

Inledning
Lagen om stöd för byggande av bredband i
glesbygdsområden (1186/2009, nedan lagen
om bredbandsstöd) möjliggör stödjande av
bredband av statliga medel. Lagen trädde i
kraft den 1 januari 2010. Lagen har samband
med statsrådets principbeslut av den 4 december 2008, där det ställdes som mål att internetförbindelser på 100 Mbit/s ska finnas
tillgängliga i hela landet i enlighet med efterfrågan före utgången av 2015.
I glesbygdsområden byggs bredbandsnät
delvis med offentligt stöd. Lagen om bredbandsstöd innehåller bestämmelser om hur
och på vilka villkor statligt stöd kan beviljas
för byggande av bredband i glesbygdsområden.
I samband med att lagen om bredbandsstöd
stiftades, ändrades även lagen om stöd för
utveckling av landsbygden (1443/2006, nedan den upphävda lagen om landsbygdsutveckling) på så sätt att bredbandsprojekt även
kan stödjas med medel av Europeiska unionen. Förutsättningarna för beviljande av stöd
är i huvudsak desamma som för stöd som beviljas enligt lagen om bredbandsstöd. De
ändringar i lagen om landsbygdsutveckling
som gäller bredband trädde i kraft den 1 januari 2010.
Lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) upphävdes genom lagen om
stödjande av landsbygdens utveckling
(28/2014, nedan den gällande lagen om
landsbygdsutveckling), som trädde i kraft
den 1 september 2014 genom statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och av vissa lagar som har samband med den
(702/2014).
EU:s jordbruksfond
Som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik riktas till medlemsstaterna medel av Europeiska jordbruksfonden för

landsbygdsutveckling (nedan EU:s jordbruksfond) för utvecklande av landsbygden. I
Europeiska unionen föreskrivs om stöd från
jordbruksfonden i rådets förordning (EG) nr
1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Genom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som grundar sig på ovannämnda förordning, verkställdes medlemsstatens
utvecklingsstrategi på en nationell nivå. I den
upphävda lagen om landsbygdsutveckling föreskrevs om finansiering som beviljas i enlighet med programmet. Genom lagen genomfördes med stöd av EU:s jordbruksfond
programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland 2007–2013.
Europeiska kommissionen har i de gränsdragningar som gäller Finland konstaterat att
medel av EU:s jordbruksfond inte får riktas
till byggande av stamnät för bredband i Finland. För programperioden 2014–2020 är det
därmed inte längre möjligt att bevilja denna
typ av stödfinansiering för byggande av
stamnät. Genom programmet är det endast
möjligt att stödja små bynät. Därmed upphörde EU:s finansiering av finska bredbandsprojekt vid utgången av juni 2014, då
de stöd som beviljades av EU:s jordbruksfond skulle vara beviljade.
I regeringspropositionen om den gällande
lagen
om
landsbygdsutveckling
(RP
142/2013 rd) konstateras det att eftersom det
under den kommande programperioden
2014–2020 inte längre är meningen att större
bredbandsprojekt ska stödjas med medel av
jordbruksfonden, är det inte nödvändigt att
inkludera bestämmelserna om detta i lagen
om landsbygdsutveckling.
Finansiering av bredbandsprojekt
För offentligt stöd av bredbandsprojekt har
anslagits cirka 130 miljoner euro, varav 64
miljoner kommer från staten, cirka 15 miljoner från EU:s landsbygdsprogram för Fastlandsfinland, d.v.s. EU:s jordbruksfond och
cirka 40 miljoner euro från kommunerna. Te-
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leföretagen betalar minst en tredjedel av de
stödberättigande kostnaderna för projektet.
Finansieringen av bredbandsprojekt har
genomförts så att stödtagaren alltid betalar
minst 34 procent av de stödberättigande helhetskostnaderna och kommunens andel antingen är åtta, 22 eller 33 procent av de stödberättigande helhetskostnaderna för projektet. På motsvarande sätt är andelen av annan
offentlig finansiering 58, 44 eller 33 procent
av de stödberättigande helhetskostnaderna
för projektet.
Stöd som beviljas enligt lagen om bredbandsstöd
Om kommuner med en betalningsandel på
åtta eller 33 procent föreskrivs i lagen om
bredbandsstöd. Enligt 8 § i lagen om bredbandsstöd är förutsättningen för beviljande
av stödet att stödtagaren betalar minst 34
procent och kommunen minst 33 procent av
de stödberättigande kostnaderna.
Enligt 8 § 2 mom. i lagen kan kommunens
betalningsandel dock vara åtta procent i
kommuner för vilka finansieringen av ett
bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig
ekonomisk belastning. I momentet anges sådana omständigheter som ska tas i beaktande
då det fastställs hur mycket kommunen ska
betala. Då kommunens betalningsandel fastställs ska kommunens ekonomiska bärkraft,
invånartäthet, bredbandsprojektets omfattning och tekniska utformningssätt och kostnader per invånare tas i beaktande.
Kommunerna med en betalningsandel på
åtta procent vars beräkning grundar sig på
det som anges i 8 § samt de viktkoefficienter
som har fastställts den 8 april 2010 genom
statsrådets förordning om kommunens betalningsandel i bredbandsprojekt (240/2010),
har räknats upp. I promemorian till förordningen har kommunerna med en betalningsandel på åtta procent räknats upp.
Nationell finansiering som hänför sig till
kommunikationsministeriets förvaltningsområde används i projekt som befinner sig i
kommuner med en betalningsandel på åtta eller 33 procent. Kommunens andel av de
stödberättigande kostnaderna är åtta procent i
41 kommuner och 33 procent i 242 kommuner. Kommunikationsverket är den finansie-
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rande myndigheten för projekt i dessa kommuner. Lagen om bredbandsstöd tillämpas i
sin helhet på projekten.
Stöd som beviljas genom programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
2007–2013
Med stöd av den upphävda lagen om
landsbygdsutveckling utfärdades statsrådets
förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007), där det föreskrevs närmare om den verksamhet som
stöddes samt om förutsättningarna och villkoren för beviljande och utbetalning av stöd.
Förordningen ändrades den 27 maj 2010 för
att möjliggöra genomförande av bredbandsprojekt genom programmet för utveckling av
Fastlandsfinland 2007–2013. Förordningen
upphävdes samtidigt som lagen om landsbygdsutveckling (1443/2006) upphävdes.
I 22 a § i förordningen föreskrevs om verksamhet som stöddes som bredbandsprojekt
då projektet genomfördes inom en kommun
som nämndes i bilagan till förordningen. Enligt 2 mom. i paragrafen krävdes det för att
stöd skulle kunna beviljas att minst 34 procent av projektets stödberättigande kostnader
finansieras med stödmottagarens privata finansiering och högst 22 procent med kommunens finansiering.
I praktiken har den offentliga finansieringen bestått av en andel på 67 procent från
EU:s jordbruksfond och en betalningsandel
på 33 procent från kommunen. Kommunens
andel av hela finansieringen har därmed varit
21,78 procent. Dessa kommuner kallas dock
vedertaget för kommuner med en betalningsandel på 22 procent, vilket är orsaken till att
det också nedan hänvisas till betalningsandelen genom ett omnämnande av den avrundade procentandelen 22.
I bilagan till statsrådets förordning
829/2007, som utfärdades med stöd av den
upphävda lagen om landsbygdsutveckling,
har kommunerna med en betalningsandel på
22 procent räknats upp. 59 kommuner har en
betalningsandel på 22 procent. Kommunerna
har fastställts på samma beräkningsgrunder
och med samma viktkoefficienter som de
kommuner som i enlighet med 8 § i lagen om

4

RP 145/2014 rd

bredbandsstöd har en betalningsandel på åtta
procent.
Om ikraftträdande av den gällande lagen
om landsbygdsutveckling föreskrivs i statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen
om stödjande av landsbygdens utveckling
och av vissa lagar som har samband med den
(702/2014). I förordningen om ikraftträdande
av lagen finns en övergångsbestämmelse som
anger att om det med stöd av lagen om bredbandsstöd i framtiden beviljas stöd för bredbandsprojekt till kommuner vilkas betalningsandel är 22 procent, fastställs de kommuner som omfattas av stödet och vilkas betalningsandel är 22 procent enligt den bilaga
som avses i 22 a § i den förordning av statsrådet (829/2007) som utfärdats med stöd av
den lag om landsbygdsutveckling som upphävs.
Därmed kommer de kommuner som har en
betalningsandel på 22 procent även i framtiden att fastställas enligt förteckningen över
kommuner som står som bilaga till statsrådets förordning 829/2007, fastän stödet beviljas med stöd av lagen om bredbandsstöd.
I projekt som stöds med medel av jordbruksfonden är närings-, trafik- och miljöcentralen i enlighet med den upphävda lagen
om landsbygdsutveckling den myndighet
som beviljar stödet. På dessa projekt tillämpas bestämmelser i lagen om bredbandsstöd i
den mån detta anges i den upphävda lagen
om landsbygdsutveckling.
Med stöd av de förfaranden och tillämpningsbestämmelser i lagen om bredbandsstöd
och den upphävda lagen om landsbygdsutveckling stöds i praktiken bredbandsprojekt i
huvudsak på samma villkor oberoende av hur
de finansieras. De olika förvaltningssystemen
för genomförandet av den nationella finansieringen och finansiering från EU:s jordbruksfond innebar att förfarandena i fråga om beviljande, utbetalning och tillsyn av stödet har
skilt sig något från varandra.
I 21, 24 och 45 a § i den upphävda lagen
om landsbygdsutveckling anges de bestämmelser i lagen om bredbandsstöd som gäller
bredbandsprojekt som stöds genom jordbruksfonden. Enligt 21 § i lagen tillämpades
4, 6, 6 a, 9 och 11 § i lagen om bredbandsstöd. På projekt som avses i 24 § i lagen tilllämpades dessutom 14 § 1 mom. och på pro-

jekt som avses i 45 a § tillämpades 16 § i lagen om bredbandsstöd.
De uppräknade bestämmelserna i lagen om
bredbandsstöd, som också tillämpades på
projekt som stöddes enligt lagen om landsbygdsutveckling, gäller regionala projektprogram, offentligt ansökningsförfarande för
statligt stöd, jämförelsegrunder för ansökningsförfarandet, särskilda villkor för beviljande av stöd, stödberättigande kostnader,
äganderätt och återbetalning av avkastning i
vissa fall. Därmed tillämpades de centrala
bestämmelserna i lagen om bredbandsstöd
också på bredbandsprojekt som stöddes genom EU:s jordbruksfond.
2

Föreslagna ändringar

I propositionen föreslås det att 8 § 2 mom. i
lagen om bredbandsstöd ändras så att kommunens betalningsandel kan vara, förutom
åtta procent, även 21,78 procent i kommuner
för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk
belastning med beaktande av kommunens
ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets
omfattning och tekniska utformningssätt,
kommunens invånartäthet och projektets
byggnadskostnader i relation till kommunens
befolkningsmängd.
Den föreslagna ändringen innebär att för de
nya bredbandsprojekt som inleds i kommuner där betalningsandelen är 22 procent, kan
stöd beviljas av statliga medel med stöd av
lagen bredbandsstöd. Kommunikationsverket
beviljar därmed även i framtiden finansiering
för sådana kommuner vars projekt tidigare
har kunnat stödjas med medel av Europeiska
unionens jordbruksfond. Propositionen motsvarar 22 a § 2 mom. i statsrådets förordning
om stödjande av projektverksamhet på
landsbygden (829/2007), enligt vilket kommunernas betalningsandel är 22 procent.
I praktiken har kommunernas betalningsandel vedertaget varit 21,78 procent i projekt
som stötts genom EU:s jordbruksfond, vilket
innebär att kommunens betalningsandel i det
föreslagna momentet är 21,78 procent. Då
det i propositionen hänvisas till dessa kommuner kommer dock även i fortsättningen
begreppet kommuner med en betalningsandel
på 22 procent att användas.
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Eftersom kommunerna med betalningsandel på 22 procent har angetts i bilagan till
statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden på samma
grunder som i 8 § i lagen om bredbandsstöd,
orsakar den föreslagna ändringen inte förändringar i kommunernas betalningsandelar. Enligt övergångsbestämmelsen i statsrådets förordning (702/2014) kommer de kommuner
som har en betalningsandel på 22 procent
också i framtiden att fastställas enligt förteckningen över kommuner i bilagan till den
ovan nämnda förordningen (829/2007), även
då stödet beviljas enligt lagen om bredbandsstöd. Kommunernas betalningsandelar kommer därmed inte att ändras.
De föreslagna ändringarna innebär i praktiken att i framtiden då bredbandsprojekt genomförs i kommuner där betalningsandelen
är 22 procent, tillämpas endast bestämmelserna i lagen om bredbandsstöd på dessa projekt.
Den upphävda lagen om landsbygdsutveckling tillämpas på bredbandsprojekt till vilka
stöd har beviljats enligt lagen i fråga. Stödbesluten för dessa projekt ska till exempel även
i framtiden ansökas hos den närings-, trafikoch miljöcentral som har beviljat projektstödet i enlighet med den upphävda lagen om
landsbygdsutveckling.
I propositionens övergångsbestämmelse föreslås det dessutom att statsstöd kan beviljas
enligt lagen om bredbandsstöd också för sådana projekt där den som genomför projektet
har valts genom ett sådant ansökningsförfarande som avses i 6 och 6 a § i lagen om
bredbandsstöd före denna lags ikraftträdande
och projektet genomförs i en kommun för
vars projekt det tidigare har varit möjligt att
bevilja stöd enligt den upphävda lagen om
landsbygdsutveckling.
Den som blivit vald innan lagen trädde i
kraft och genomför ett projekt i en kommun
med en betalningsandel på 22 procent kan
därmed rikta sin stödansökan till Kommunikationsverket i enlighet med 7 §. Kommunikationsverket beviljar stöd för projektet om
det i enlighet med 10 § uppfyller kraven för
beviljande av stödet. Enligt övergångsbestämmelsen tillämpas också på dessa projekt
vad som anges i 8 § 2 mom. om kommuner
med en betalningsandel på 21,78 procent. I
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projekt där ansökningsförfarandet ordnats innan lagen trädde i kraft kommer kommunens
betalningsandel på 22 procent av de stödberättigande kostnaderna att bibehållas.
Om den som genomför projektet redan har
riktat sin stödansökan till närings-, trafikoch miljöcentralen, anses stödansökan ha
blivit anhängig den dag då ansökan har
kommit in till närings-, trafik- och miljöcentralen. Projektets stödberättigande kostnader
är därmed i enlighet med 11 § 1 mom. 1
punkten kostnader som uppstått efter att
stödansökan blivit anhängig vid närings-, trafik- och miljöcentralen.
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan efter att denna lag trätt i kraft överföra en stödansökan som kommit in till närings-, trafikoch miljöcentralen till Kommunikationsverket i enlighet med 21 § i förvaltningslagen
(434/2003).
Den ovannämnda övergångsbestämmelsen
innebär att ett nytt ansökningsförfarande inte
behöver ordnas för att stöd ska kunna beviljas för ett projekt som redan valts genom ansökningsförfarande och där den som genomför projektet har valts i enlighet med lagen
om bredbandsstöd och projektet genomförs i
en kommun med en betalningsandel på 22
procent, utan den som valts kan direkt ansöka
om stöd hos Kommunikationsverket i enlighet med 7 §. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan också överföra en inkommen stödansökan till Kommunikationsverket för behandling efter att denna lag trätt i kraft.
3

Propositionens konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser
Genom de föreslagna ändringarna tryggar
man genomförandet av framskridande bredbandsprojekt oberoende av hur stor kommunens betalningsandel är. Risken för att projektet avbryts eller förfaller gäller alla projekt
som omfattas av stödet.
Jämlikheten mellan kommunerna kräver att
kommunerna med en betalningsandel på 22
procent omfattas av samma tidtabeller som
de andra kommunerna. På grund av initialsvårigheter med projektet Bredband 2015,
har man i flera kommuner först nyligen haft
en möjlighet att inleda projekt. Det är också
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viktigt att trygga genomförandet av dessa
projekt som inletts i ett senare skede.
De föreslagna ändringarna har ekonomiska
konsekvenser då projekt i kommuner med en
betalningsandel på 22 procent stöds med statliga medel. De bredbandsprojekt som utförs i
kommuner med en betalningsandel på 22
procent, har uppskattningsvis ett stödbehov
på cirka sju till åtta miljoner euro.
Genom projektet Bredband 2015 har statligt stöd fram till den 2 september 2014 beviljats för cirka 36,7 miljoner euro. Vid
Kommunikationsverket finns det anhängiga
stödansökningar för bredbandsprojekt runtom i Finland för cirka 34,1 miljoner euro.
Över hälften av det statliga stödet (64 miljoner euro) har därmed nu beviljats och en
fjärdedel betalats. De stöd som Kommunikationsverket beviljat och de stöd som det ansökts om (sammanlagt 70,8 miljoner euro)
överskrider redan beloppet av det statliga
stöd på 64 miljoner euro som riksdagen beviljat.
Statsrådet har förordat att tilläggsfinansiering på 5,5 miljoner euro läggs med i budgetpropositionen för 2015 för att bredbandsprojektet ska kunna fortsätta. Om riksdagen
godkänner statsrådet proposition till tilläggsfinansiering av bredband, kan statligt stöd
beviljas för bredbandsprojekt för sammanlagt
69,5 miljoner euro. Tilläggsfinansieringen
möjliggör att kommuner med en betalningsandel på 22 procent, som stöds genom programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland, kan börja omfattas av lagen
om bredbandsstöd. På samma sätt finns det
dock en risk för alla projekt att stödet inte
räcker till för genomförandet av alla projekt
som är anhängiga eller håller på att inledas.
Enligt Kommunikationsverkets uppskattning kommer det vid utgången av 2015 att ha
beviljats stöd för 64 miljoner euro under projektperioden. De positiva stödbeslut som kan
fattas på grund av de möjligheter som den
nya tilläggsfinansieringen ger kommer, förutom under 2015, också att infalla under
2016. Alla projekt kommer inte nödvändigtvis att genomföras i sådan utsträckning som
man tänkt sig då man ansökt om stöd. De
stödbelopp som eventuellt frigörs från sådana
projekt kan beviljas för andra projekt och
dessa stödbeslut kommer sannolikt att fattas

under 2016. Utbetalningarna kommer att
fortsätta fram till 2018 i takt med att projekten framskrider.
Genom det statliga stöd som hör till Kommunikationsministeriets huvudtitel 31.40.50
har projekt inom sådana kommuner finansierats där kommunens betalningsandel är åtta
eller 33 procent. Enligt den föreslagna ändringen kan även projekt inom kommuner
med en betalningsandel på 22 procent finansieras ur huvudtitel 31.40.50.
Konsekvenser för förvaltningen
För de bredbandsprojekt som genomförs
inom kommuner med en betalningsandel på
22 procent innebär de föreslagna ändringarna
att villkoren för beviljande, förvaltning och
indrivning av stödet ändras då den upphävda
lagen om landsbygdsutveckling i framtiden
inte kommer att tillämpas på projekten. I
praktiken innebär detta att då kommuner med
en betalningsandel på 22 procent genomför
bredbandsprojekt som stöds, ska stödansökan
i enlighet med 7 § i lagen om bredbandsstöd
riktas till Kommunikationsverket. Stödansökan riktas i framtiden inte till närings-, trafikoch miljöcentralen.
Enligt 33 § 4 mom. i den upphävda lagen
om landsbygdsutveckling skulle närings-,
trafik- och miljöcentralen innan stödet beviljades dock skaffa ett utlåtande från Kommunikationsverket för projekt som stöds genom
EU:s jordbruksfond. Enligt momentet kunde
stödet inte beviljas om inte Kommunikationsverket förordat det. Därmed har det också hittills krävts att Kommunikationsverket
förordar bredbandsprojekt som stöds genom
EU:s jordbruksfond. Propositionen innebär
därmed inga större förändringar i nuvarande
praxis, även om stödansökan i framtiden ska
riktas till Kommunikationsverket istället för
till närings-, trafik- och miljöcentralen, eftersom det också hittills krävt att Kommunikationsverket förordar projektet.
I 7 § i lagen om bredbandsstöd föreskrivs
också om hurdana uppgifter sökanden ska
lägga fram i sin stödansökan. Bestämmelsen
skiljer sig i viss mån från den bestämmelse
om stödansökningar som finns i den upphävda lagen om landsbygdsutveckling. Betalningsansökan för stödet ska också riktas till
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Kommunikationsverket i enlighet med lagen
om bredbandsstöd.
Enligt 13 § i lagen om bredbandsstöd kan
50 procent av stödet betalas ut till sökanden
efter att stödbeslutet har fattats. Dessutom
omfattas sökanden i framtiden även av den i
15 § i lagen föreskrivna bestämmelsen om
skyldighet att lämna uppgifter.
Kommissionens
förhandsgodkännande
krävs inte för de föreslagna ändringarna och
tillägget på 5,5 miljoner euro till stöd av
bredbandsprojekt. I allmänhet ska kommissionen underrättas om ändringar i nationella
statliga stödprogram med stöd av artikel
108.3 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.
Artikel 4 i kommissionens förordning (EG)
nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 (numera artikel
108) i EG-fördraget (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 140, av den 30
april 2004) möjliggör en ökning av den ursprungliga budgeten för en befintlig stödordning med upp till 20 % utan kommissionens
förhandsgodkännande. Den ovan nämnda
kommissionens förordning 794/2004 gäller
bland annat formen på, innehållet i och andra
detaljer som hänför sig till anmälningar om
statligt stöd.
Finland har underrättat kommissionen om
att beloppet av det offentliga stödet för stödprogrammet för bredbandsprojekt är 160 miljoner euro, vilket kommissionen godkänt genom sitt beslut SA.34290 (2012/N). En 20 %
ökning av detta belopp är 32 miljoner euro,
vilket innebär att en ökning på 5,5 miljoner
euro kan göras utan kommissionens förhandsgodkännande.
4

Beredningen av propositionen

Proposition har beretts som tjänsteuppdrag
vid kommunikationsministeriet. Yttranden
om propositionen har begärts av alla centrala
intressentgrupper såsom finansministeriet,
jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och
näringsministeriet, justitieministeriet, Ålands
landskapsregering, Kommunikationsverket,
Konkurrens- och konsumentverket, Landsbygdsverket, landskapsförbunden, närings-,
trafik- och miljöcentralerna, FiCom ry, Me-
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diernas Centralförbund, Finnet-förbundet och
Finlands regionnät rf. Dessutom har yttrande
begärts av alla teleföretag.
Finansministeriet framförde att motiveringen till propositionen bör ändras så att propositionen motsvarar tilläggsanslaget på 5,5
miljoner euro som förordades vid regeringens budgetförhandlingar i slutet av augusti
2014 och bemyndigandet att genomföra projektet. Ändringen har beaktats i motiveringen
till regeringspropositionen.
Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Kommunikationsverket, Kajanalands förbund, Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och TeliaSonera Finland Oyj understöder förslaget och närings-,
trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
och Mellersta Finlands förbund anser att den
föreslagna ändringen är nödvändig. FiCom
understöder förslaget i det fall att statsbudgeten för 2015 innehåller tilläggsanslag för genomförandet av projekten.
Norra Karelens landskapsförbund anser att
den föreslagna ändringen är viktig och bör
understödjas, men föreslår också att kommunandelen på 22 procent ändras till 21,78
procent för att den ska stämma överens med
den faktiska finansieringsandelen för kommuner som stöds genom EU:s jordbruksfond.
Dessutom föreslår förbundet att det till lagen
fogas en övergångsbestämmelse enligt vilken
även sådana projekt för vilka ansökningsförfarande har ordnats och där den som genomför projektet har blivit vald, ska omfattas av
lagen. Yttrandet har beretts i samarbete med
landskapsförbunden i Lappland, Kajanaland,
Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra
Savolax.
Landsbygdsverket,
Verkko-osuuskunta
Kuuskaista, Viitasaari stad och Karstula
kommun tar också fasta på att det ska vara
möjligt att söka stöd för sådana projekt som
inletts innan lagen trätt i kraft.
Ovan föreslagna ändringar har tagits i beaktande vid beredningen av regeringspropositionen.
Konkurrens- och konsumentverket stöder
lagändringens syfte att minska risken för att
bredbandsprojekt som pågår förfaller eller
avbryts. Arbets- och näringsministeriet påpekar i sitt yttrande att den föreslagna ändringen inte kräver att kommissionen ska under-
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rättas eller att kommissionen förhandsgodkänner förslaget, eftersom kommissionens
förordning (EG) nr 794/2004 möjliggör en 20
procents ökning av ett gällande stödprogram,
och inga ändringar föreslås i stödvillkoren.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015 och avses bli behandlad i
samband med den.

Enligt den gällande lagen om landsbygdsutveckling kan stöd för bredband inte beviljas för Åland, eftersom EU-finansiering som
hänför sig till programmet för utveckling av
Fastlandsfinland 2007–2013 endast kan användas för finansiering av bredbandsprojekt i
Fastlandsfinland. De bredbandsprojekt som
genomförs i landskapet Åland påverkas därmed inte av att de kommuner, till vilka stöd
har beviljats med stöd av lagen om landsbygdsutveckling, börjar omfattas av lagen
om bredbandsstöd.

6

7

5

Samband med andra propositioner

Propositionens samband med
Ålands självstyrelse

Bredbandsprojekt hör enligt 27 § 40 punkten
i
självstyrelselagen
för
Åland
(1144/1991) till rikets lagstiftningsbehörighet. Lagen om bredbandsstöd tillämpas därmed också i landskapet Åland.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2015.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden 8 § 2 mom.
(1186/2009) som följer:
8§
Allmänna villkor för beviljande av stöd
——————————————
Kommunens betalningsandel enligt 1 mom.
är åtta eller 21,78 procent i de kommuner för
vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt
annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets omfattning och tekniska utformningssätt, kommunens invånartäthet och projektets byggnadskostnader i relation till kommunens befolkningsmängd. Det statliga stödet beviljas i
dessa fall höjt på motsvarande sätt, dock
högst till ett belopp av 58 procent av projektets stödberättigande kostnader om kommunens betalningsandel är åtta procent och

högst 44,22 procent om kommunens betalningsandel är 21,78 procent.
——————————————
———

Denna lag träder i kraft den 20 .
Den som blivit vald vid ett sådant ansökningsförfarande som avses i 6 och 6 a § innan denna lag trätt i kraft kan beviljas statsstöd i enlighet med lagen också i sådana fall
då projektet genomförs i en kommun för vars
projekt det tidigare har varit möjligt att bevilja stöd enligt den upphävda lagen om stöd för
utveckling av landsbygden (1443/2006).
Stödansökan för sådana projekt ska riktas till
Kommunikationsverket i enlighet med 7 §.
På dessa projekt tillämpas också det som anges i 8 § 2 mom. om kommuner med en betalningsandel på 21,78 procent.
———
—————

Helsingfors den 15 september 2014
Statsminister

ALEXANDER STUBB

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009)
8 § 2 mom. som följer:
Gällande lagstiftning

Förslag
8§

8§

Allmänna villkor för beviljande av stöd

Allmänna villkor för beviljande av stöd

——————————————
Kommunens betalningsandel enligt 1 mom.
är åtta procent i de kommuner för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med
beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets omfattning och
tekniska utformningssätt, kommunens invånartäthet och projektets byggnadskostnader i
relation till kommunens befolkningsmängd.
Det statliga stödet beviljas i dessa fall höjt på
motsvarande sätt, dock högst till ett belopp av
58 procent av projektets stödberättigande
kostnader.
——————————————

——————————————
Kommunens betalningsandel enligt 1 mom.
är åtta eller 21,78 procent i de kommuner för
vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt
annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets omfattning och tekniska utformningssätt, kommunens invånartäthet och projektets byggnadskostnader i relation till kommunens befolkningsmängd. Det statliga stödet beviljas i
dessa fall höjt på motsvarande sätt, dock
högst till ett belopp av 58 procent av projektets stödberättigande kostnader om kommunens betalningsandel är åtta procent och
högst 44,22 procent om kommunens betalningsandel är 21,78 procent.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Den som blivit vald vid ett sådant ansökningsförfarande som avses i 6 och 6 a § innan denna lag trätt i kraft kan beviljas statsstöd i enlighet med lagen också i sådana fall
då projektet genomförs i en kommun för vars
projekt det tidigare har varit möjligt att bevilja stöd enligt den upphävda lagen om stöd
för utveckling av landsbygden (1443/2006).
Stödansökan för sådana projekt ska riktas till
Kommunikationsverket i enlighet med 7 §. På
dessa projekt tillämpas också det som anges i
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8 § 2 mom. om kommuner med en betalningsandel på 21,78 procent.
———

