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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1, 4 och 13 § i la-
gen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och av 8 § i 
lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Det huvudsakliga syftet med denna proposition är att ändra lagen om utveckling av regionerna 
och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) så att lagens syfte och målen för regi-
onutvecklingen preciseras för att de motsvarar de prioriteringar i regionutvecklingen som 
statsminister Juha Sipiläs regering har godkänt. Dessutom föreslås bestämmelserna om dele-
gationen för regional- och strukturpolitik bli ändrade. Bestämmelserna om delegationen före-
slås bli ersatta med bestämmelser om en ny delegation för förnyelse i regionerna. Delegatio-
nens uppgifter ska vara i högre grad strategiska än tidigare och delegationen ska i fortsättning-
en inte längre behandla exempelvis administrativa frågor i samband med olika program. Dele-
gationen ska också fortsättningsvis verka under arbets- och näringsministeriets ordföran-
deskap och medlemmarna i delegationen ska företräda de ministerier och organisationer som 
är viktiga ur regionutvecklingssynpunkt samt regioner.  Eftersom de frågor som behandlas i 
fortsättningen är inte i lika hög grad administrativa, ska bland delegationens medlemmar fin-
nas personer som har ett stort inflytande inom sina organisationer.  

Dessutom föreslås lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt 
(8/2014) bli ändrad så att närings-, trafik- och miljöcentralen ska kunna bevilja Europeiska re-
gionala utvecklingsfondens medel inom ramen för strukturfondsprogrammet också för utveck-
ling av företagstjänster.  

De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har 
antagits och blivit stadfästa. 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar  

I lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten ( 7/2014) 
finns bestämmelser om utvecklingen av regionerna och om målen för regionutvecklingen.  Det 
har ansetts behövligt att utfärda separata bestämmelser om lagens syfte i fråga om de mål som 
uppställs för systemet för regionutveckling och de egentliga målen i fråga om innehållet i ut-
vecklingen av regionerna. Målen har kunnat preciseras, om de riktlinjer för regionutveckling 
som finns i regeringsprogrammet och de mål för regionutvecklingen som preciserar de först-
nämnda och som statsrådet godkänt för regeringsperioden förutsätter en precisering.   

I anslutning till arbets- och näringsministeriet har det sedan 2010 funnits en delegation för re-
gion- och strukturpolitik som har behandlat vittgående frågor i samband med utvecklingen av 
regionerna och strukturfonderna. Delegationen har haft en utvidgad sammansättning. En stor 
del av ärendena har haft samband med administrationen och andra praktiska frågor kring verk-
ställigheten. Den omfattande sakkunskap som delegationen för regional- och strukturpolitik 
besitter har använts också t.ex. vid beredning av lagstiftningen om regionutveckling.  Vid 
samarbetet kring utvecklingen av regionerna har det dock identifierats ett behov att stärka 
samarbetet mellan ministerierna. Bland medlemmarna ska de flesta nuvarande parter också 
fortsättningsvis vara representerade, men ministerierna ska företrädas av kanslichefer och ock-
så i fråga om andra parter är önskemålet att företrädaren skulle vara sådan som har tillräckligt 
stora befogenheter inom organisationen.   

I 8 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) finns be-
stämmelser om stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.  Med stöd av den 
lagen kan närings-, trafik- och miljöcentralen bevilja stöd från Europeiska regionala utveck-
lingsfonden för genomförande av utvecklings- och investeringsprojekt som gäller trafiken och 
infrastrukturen. Till lagen föreslås ett tillägg som innebär möjlighet att bevilja stöd också för 
utveckling av företagstjänster. 

1.1 Lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 

Statsrådet fattade den 25 februari 2016 beslut om prioriteringarna inom regionutvecklingen 
2016−2019 (regionutvecklingsbeslutet).    

1 §. Syfte. Enligt regionutvecklingsbeslutet är en av prioriteringarna inom regionutvecklingen 
välfärd genom partnerskap. Paragrafen föreslås bli preciserad så att ordet partnerskap läggs till 
i den sista meningen i paragrafen.  

4 §. Målen för regionutvecklingen. Paragrafen föreslås bli ändrad så att ordet förnyelse läggs 
till i 1 mom. 1 punkten. Enligt 1 § i gällande lag ska systemet för utveckling av regionerna 
skapa förutsättningar för tillväxt och förnyelse.  Som ett särkilt mål för regionutvecklingen fö-
reslås ett yttryckligt mål att stärka förnyelsen i regionerna.  Målen enligt gällande lag, dvs. en 
balanserad utveckling av regionerna och stärkande av den nationella och internationella kon-
kurrenskraften, ska också fortsättningsvis vara mål för regionutvecklingen. Det föreslås att 1 
mom. 2 punkten preciseras så att målet är att på ett hållbart sätt stärka regionernas livskraft 
och näringsstruktur och göra den mångsidigare samt att främja den ekonomiska balansen.  En 
av prioriteringarna enligt regionutvecklingsbeslutet är att stärka livskraften och öka tillväxten. 
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13 §. Delegationen för förnyelse i regionerna. Paragrafen föreslås bli ändrad så att bestäm-
melserna om delegationen för region- och strukturpolitik ersätts med bestämmelser om en ny 
delegation för förnyelse i regionerna.  Delegationen för regional- och strukturpolitik har upp-
hört med sin verksamhet hösten 2015 och har ersatts av delegationen för förnyelse i regioner-
na. Avsikten är att uppgifterna för delegationen för förnyelse i regionerna ska vara i högre 
grad strategiska än uppgifterna för delegationen för region- och strukturpolitik som behandla-
de också frågor kring administrationen av programmen och andra frågor i samband med den 
praktiska verkställigheten.   

Avsikten är vidare att förnya delegationens sammansättning. Delegationen för region- och 
strukturpolitik fungerade som partnerorgan inom strukturfondspolitiken och bland medlem-
marna fanns företrädare för både den centrala och den regionala förvaltningen samt för orga-
nisationerna.  Eftersom delegationens uppgifter till en stor del omfattat andra än strategiska 
frågor har medlemmarna, med undantag för landskapsdirektörer och direktörer inom statens 
regionförvaltning, bestått av tjänstemän på föredragande- och sakkunnignivå.  Utvecklingen 
av regionerna sker i samarbete mellan olika förvaltningsområden och kräver samordning av 
åtgärderna, och därför bör delegationens medlemmar ha en sådan ställning i sin organisation 
att de på ett övergripande sätt kan bedöma och föra fram synpunkter av den organisation eller 
part som de företräder och bedöma verksamhetens inverkningar på helheten för regionutveck-
lingen. Avsikten är att näringsministern ska sköta uppgiften som ordförande för delegationen 
för förnyelse i regionerna och att medlemmarna ska representera den högsta tjänstemannaled-
ningen vid ministerierna och inom regionförvaltningen samt ledningen för i sammanhanget 
centrala samarbetsorganisationer.  

Enligt 1 mom. har delegationen till uppgift att samordna och dra upp riktlinjer för den strate-
giska helhet som regionutvecklingen bildar. Uppgiftsbeskrivningen ska vara tillräckligt täck-
ande för att delegationen ska kunna ta upp för behandling många olika slags frågor kring regi-
onutvecklingen, eftersom regionutvecklingen inbegriper mångsidiga uppgifter som hör till 
verksamhetsområdet för olika förvaltningsområden.  

I 2 mom. finns bestämmelser om delegationen viktigaste uppgifter. Till sådana hör bl.a. att dra 
upp riktlinjer för innehållet i och de centrala förfarandena för utarbetande och verkställande av 
regionutvecklingsbeslutet och andra viktiga program och planer med anknytning till regionut-
vecklingen. Delegationen ska dessutom behandla viktiga lagstiftningsprojekt med anknytning 
till regionutvecklingen samt följa och förutspå regionernas utveckling och åtgärdernas effekt-
fullhet.  Delegationen ska i princip inte behandla frågor med anknytning till den operativa 
verksamheten och den praktiska förvaltningen. De uppgifter som räkas upp i den föreslagna 
paragrafen avser att utgöra exempel på vilka uppgifter som delegationen för förnyelse av regi-
onerna skulle kunna ha.  

Enligt 3 mom. ska statsrådet tillsätta delegationen och besluta om dess sammansättning samt 
utse delegationens ordförande. Beslut om ändringar i fråga om delegationens sammansättning 
ska dock kunna fattas av arbets- och näringsministeriet. Dessutom föreslås att delegationen 
ska kunna tillsätta sektioner.  

Enligt 4 mom. får närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, mandatperiod 
och specifika uppgifter utfärdas av statsrådet.  
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1.2 Lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt 

8 §. Stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Det föreslås att 1 mom. 2 
punkten ändras så att närings-, trafik- och miljöcentralen ska kunna bevilja Europeiska regio-
nala utvecklingsfondens medel också för utveckling av företagstjänster utöver de projekt som 
gäller trafiken och infrastrukturen. Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 
har offentliga företagstjänster tidigare utvecklats med hjälp av Europeiska socialfondens fi-
nansiering inom ramen för utvecklingsprogrammet Företagsfinland och inom projekt för regi-
onala företagstjänster. Inom utvecklingsprogrammet Företagsfinland finns gemensamma 
handlingskoncept för aktörerna inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, t.ex. 
för riktning av tjänsterna enligt kundgrupp, utbyte av kundinformation, elektronisk inlärning, 
kundplanering och ledningsgruppsarbete som sammanför aktörerna.  Projekten har finansierats 
av arbets- och näringsministeriet. Under den pågående strukturfondsprogramperioden sker ut-
vecklingen av företag enbart med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under 
den pågående strukturfondsperioden administrerar arbets- och näringsministeriet inte längre 
några strukturfondsprojekt, utan som finansiärer kan fungera endast närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna, landskapsförbunden och Innovationsfinansieringsverket Tekes.   

Avsikten är att utvecklingsprogrammet Företagsfinland och projekten för regionala företags-
tjänster ska fortsätta så att de medfinansieras inom ramen för strukturfondsprogrammet genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den finansiering som behövs för verksamheten ska 
tas från de medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden som är avsedda för utveck-
lingsprogrammet Innovativa städer som förvaltas av Tekes. Programmet Innovativa städer ska 
i enlighet med regeringsprogrammet avslutas före utgången av 2017.  Det föreslås dessutom 
att verksamheten ska finansieras av närings-, trafik- och miljöcentralerna och att verksamheten 
ska koncentreras till någon av de närings-, trafik- och miljöcentraler som sköter uppgifter som 
strukturfondsprogrammets förmedlande organ. Projekten ska vara i huvudsak sådana utveck-
lingsprojekt som närings-, trafik- och miljöcentralen själv genomför. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna har samordnat regionala samarbetsavtal inom regionerna och de utvecklar också 
Företagsfinlands elektroniska tjänster genom att bl.a. sörja för ordnandet av behörigheter med 
avseende på kundtjänsten för företagsexperter och företagsrådgivare inom offentliga företags-
tjänster. De har således redan nu en god förtrogenhet med verksamheten i samband med före-
tagstjänster och utvecklandet av företagstjänsterna är en uppgift som väl lämpars sig för dem. 
Eftersom närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområde omfattar beviljandet av direkta 
företagsstöd uppstår det dessutom synergifördelar inom verksamheten. 

2  Proposit ionens konsekvenser  

De ändringar som görs i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten har indirekta verkningar, och de har inte några direkta konsekvenser för myn-
digheternas verksamhet eller statsbudgeten. Den finansiering som behövs tas från arbets- och 
näringsministeriets utgiftsram. 

Ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt förutsätter att 
den närings-, trafik- och miljöcentral som samordnar utvecklingen av företagstjänster har till-
räckliga personalresurser och andra resurser för att kunna sköta verksamheten.  Det föreslås att 
1–3 miljoner euro ska reserveras för ändamålet och enligt uppskattning behövs det ett årsverke 
för att verksamheten ska kunna skötas.  
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3  Beredningen av proposit ionen  

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.  

Utlåtande över propositionen har begärts av landskapsförbunden, av s.k. strukturfonds-NTM-
centraler och av ministerier.   

Enligt det gemensamma remissyttrandet från landskapsförbunden ska all beredning av lag-
stiftningen, som gäller ärenden som hör till eller som tangerar ansvarsområdet för den kom-
mande landskapsbaserade självstyrelsen, göras med beaktande av landskapsreformen. Förbun-
den anser att ändringarna av lagstiftningen bör stöda riktlinjerna för den pågående landskaps-
reformen.  

Propositionen föreslås inte bli ändrad till denna del, eftersom det är fråga om verksamhet för 
utveckling av företagstjänster i mindre omfattning i form av ett tidsbestämt projekt.  

Samtliga remissinstanser välkomnar förslagen till ändring av 1 och 4 § i lagförslag nummer 
ett.  

När det gäller delegationen för förnyelse i regionerna (13 §) föreslog både landskapsförbunden 
och Kommunförbundet att landskapsförbunden bör vara representerade på en bredare basis än 
tidigare för att man på bättre sätt ska kunna beakta skillnaderna mellan olika regioner.   

Sammansättningen av delegationen för förnyelse i regionerna föreslås inte bli utvidgad efter-
som delegationen snarare har karaktären av ett samarbetsorgan mellan ministerierna och den 
avser att utgöra en sorts motsvarighet till landskapens samarbetsgrupper. Beaktandet av det 
regionala perspektivet kommer att säkerställas i delegationens praktiska arbete.   

Landskapsförbunden och Kommunförbundet ansåg att det andra lagförslaget, dvs. ändringen 
av 8 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, inte är ändamåls-
enligt och enligt dem främjar det inte heller regeringens mål för ökad avreglering.  De anser 
dessutom att den form av stöd som föreslås bli beviljat av närings-, trafik- och miljöcentraler-
na ligger innehållsmässigt mycket nära det regionala utvecklingsstöd enligt 7 § som beviljas 
av landskapsförbunden.   Landskapsförbunden föreslår att det lilla belopp av återstående fi-
nansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden som är avsett för utvecklingspro-
grammet Innovativa städer ska användas till något annat än utveckling av företagstjänster t.ex. 
genom att det återbördas till landskapens ramar eller att det används till Europeiska regionala 
utvecklingsfondens riksomfattande verksamhet efter att landskapsförbunden först har hörts. 
Både Kommunförbundet och landskapsförbunden föreslår att företagstjänsterna vid behov ska 
finansieras med medel från Europeiska socialfonden och att ett behövligt förslag till ändring 
av program läggs fram till kommissionen. NTM-centralerna å sin sida önskar att uppgiften ges 
till NTM-centralerna.     

Landskapsförbunden påpekar i sitt remissyttrande att man enligt uppmaningar ska ställa sig 
återhållsam till projekt som staten genomför själv, och att också av denna anledning bör före-
tagstjänster inte utvecklas genom projekt som närings-, trafik- och miljöcentralerna själva 
genomför.   

Propositionen föreslås inte bli ändrad till denna del till följd av remissyttrandena, eftersom den 
programändring som föreslås skulle innebära en stor förändring jämfört med nuläget och skul-
le kräva mycket tid och administrativt arbete. Utvecklandet av företagstjänster förutsätter att 



 RP 54/2016 rd  
  

 

6 

 

 

projekten är riksomfattande och närings-, trafik- och miljöcentralerna har mer erfarenhet av 
riksomfattande koncentrering än landskapsförbunden. Till NTM-centralerna har det redan ti-
digare delegerats uppgifter kring främjandet av användningen av digitala företagstjänster, så-
som informationen om webbtjänsterna inom ramen för Företagsfinland. 

4  Ikraftträdande  

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stad-
fästa.    

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 
 

1. 

 
 

Lag 

om ändring av 1, 4 och 13 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av struktur-
fondsverksamheten  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 

(7/2014) 1 §, 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 13 § som följer: 
 
 

1 § 

Syfte 

Syftet med denna lag är att skapa ett system för utveckling av regionerna baserat på växel-
verkan, arbetsfördelning mellan olika aktörer och gemensamma mål.  Syftet är dessutom att 
samordna genomförandet av den nationella regionalpolitiken och Europeiska unionens regio-
nal- och strukturpolitik till en fungerande helhet. Systemet ska skapa förutsättningar för regi-
onalt inriktad tillväxt och förnyelse som baserar sig på partnerskap och hållbar utveckling 
samt förutsättningar för välfärd och social sammanhållning. 

 
4 §  

Målen för regionutvecklingen 

Målen för regionutvecklingen är att 
1) stärka förnyelsen i och en balanserad utveckling av regionerna samt deras nationella och 

internationella konkurrenskraft, 
2) på ett hållbart sätt stärka regionernas livskraft och näringsstruktur och göra den mångsi-

digare samt främja den ekonomiska balansen, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

13 § 

Delegationen för förnyelse i regionerna 

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en delegation för förnyelse i regionerna 
som ska samordna och dra riktlinjer för den strategiska helheten för regionutveckling.  

Till delegationens viktigaste uppgifter hör att dra upp riktlinjer för innehållet i och de centra-
la förfarandena för utarbetande och verkställande av regionutvecklingsbeslutet enligt 6 § 1 
mom. och andra viktiga program och planer med anknytning till regionutvecklingen. Delega-
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tionen ska dessutom behandla viktiga lagstiftningsprojekt med anknytning till regionutveck-
lingen samt följa och förutspå regionernas utveckling och åtgärdernas effektfullhet. 

Delegationen tillsätts och dess ordförande utses av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet 
beslutar om ändringar i fråga om delegationens medlemmar.  Delegationen kan tillsätta sek-
tioner.   

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, mandatperiod och specifika upp-
gifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.  

 
——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 8 § 1 

mom. 2 punkten som följer:  
 

8 § 

Stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna 

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd till genomförandet av 
strukturfondsprogrammet  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) för utvecklings- och investeringsprojekt som medfinansieras genom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och som gäller trafiken och infrastrukturen samt utvecklandet av företags-
tjänster,  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den    20    . 
————— 

 
Helsingfors den 7 april 2016  

 
Statsminister 

Juha Sipilä 
 
 

Näringsminister Olli Rehn 
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Parallelltexter 

1. 

 

Lag 

om ändring av 1, 4 och 13 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av struktur-
fondsverksamheten  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 

(7/2014) 1 §, 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 13 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Syfte 

Syftet med denna lag är att skapa ett sy-
stem för utveckling av regionerna baserat på 
växelverkan, arbetsfördelning mellan olika 
aktörer och gemensamma mål.  Syftet är 
dessutom att samordna genomförandet av 
den nationella regionalpolitiken och Europe-
iska unionens regional- och strukturpolitik 
till en fungerande helhet. Systemet ska skapa 
förutsättningar för tillväxt och förnyelse som 
baserar sig på regionalt inriktad, hållbar ut-
veckling samt förutsättningar för välfärd och 
social sammanhållning. 
 

1 § 

Syfte 

Syftet med denna lag är att skapa ett sy-
stem för utveckling av regionerna baserat på 
växelverkan, arbetsfördelning mellan olika 
aktörer och gemensamma mål.  Syftet är 
dessutom att samordna genomförandet av 
den nationella regionalpolitiken och Europe-
iska unionens regional- och strukturpolitik 
till en fungerande helhet. Systemet ska skapa 
förutsättningar för regionalt inriktad tillväxt 
och förnyelse som baserar sig på partnerskap 
och hållbar utveckling samt förutsättningar 
för välfärd och social sammanhållning. 
 

 
4 § 

Målen för regionutvecklingen 

Målen för regionutvecklingen är att 
1) stärka en balanserad utveckling av regi-

onerna samt deras nationella och internatio-
nella konkurrenskraft, 

2) på ett hållbart sätt stärka regionernas 
näringsstruktur och göra den mångsidigare 
samt främja den ekonomiska balansen, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Målen för regionutvecklingen 

Målen för regionutvecklingen är att 
1) stärka förnyelsen i och en balanserad ut-

veckling av regionerna samt deras nationella 
och internationella konkurrenskraft, 

2) på ett hållbart sätt stärka regionernas 
livskraft och näringsstruktur och göra den 
mångsidigare samt främja den ekonomiska 
balansen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
13 § 

Delegationen för regional- och struktur-
politik 

I anslutning till arbets- och näringsministe-
riet finns en delegation för regional- och 
strukturpolitik som ska samordna beredning-
en och genomförandet av planer och program 
för regionutvecklingen, övervaka programar-
betet som helhet och utvärdera resultaten 
samt göra upp prognoser. Delegationen ska 
särskilt 

1)samordna beredningen och genomföran-
det av nationella beslut, planer och program 
för regionutvecklingen, av partnerskapsavtal 
och av program inom ramen för strukturfon-
derna, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
(havs- och fiskerifonden), 

2)följa resultaten som helhet av de beslut, 
planer, program och avtal som avses i 1 
punkten samt utvärdera effekterna av dem, 
och 

3)behandla lagstiftningsförslag som hänför 
sig till de program som avses i 1 punkten och 
andra centrala dokument som hänför sig till 
genomförandet av programmen. 

Utöver de uppgifter som avses i 1 mom. 
kan delegationen för regional- och struktur-
politik lägga fram förslag för arbets- och när-
ingsministeriet, förvaltningsmyndigheterna 
och övervakningskommittén för struktur-
fondsprogrammet till förbättring av samord-
ningen och effektiviteten.  

Delegationen tillsätts och dess ordförande 
utses av statsrådet. Arbets- och näringsmini-
steriet beslutar om ändringar i fråga om dele-
gationens medlemmar. 

Närmare bestämmelser om delegationens 
sammansättning, mandatperiod och specifika 
uppgifter får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.  
 

13 § 

Delegationen för förnyelse i regionerna 

 
I anslutning till arbets- och näringsministe-

riet finns en delegation för förnyelse i regio-
nerna som ska samordna och dra riktlinjer 
för den strategiska helheten för regionutveck-
ling.  

Till delegationens viktigaste uppgifter hör 
att dra upp riktlinjer för innehållet i och de 
centrala förfarandena för utarbetande och 
verkställande av regionutvecklingsbeslutet 
enligt 6 § 1 mom. och andra viktiga program 
och planer med anknytning till regionutveck-
lingen. Delegationen ska dessutom behandla 
viktiga lagstiftningsprojekt med anknytning 
till regionutvecklingen samt följa och förut-
spå regionernas utveckling och åtgärdernas 
effektfullhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Delegationen tillsätts och dess ordförande 

utses av statsrådet. Arbets- och näringsmini-
steriet beslutar om ändringar i fråga om dele-
gationens medlemmar. Delegationen kan till-
sätta sektioner.   

Närmare bestämmelser om delegationens 
sammansättning, mandatperiod och specifika 
uppgifter får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
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2. 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 8 § 1 

mom. 2 punkten som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Stöd som beviljas av närings-, trafik- och 
miljöcentralerna 

Den behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen kan bevilja stöd till genomförandet 
av strukturfondsprogrammet  
— — — — — — — — — — — — — —     

2) för utvecklings- och investeringsprojekt 
som medfinansieras genom Europeiska regi-
onala utvecklingsfonden och som gäller tra-
fiken och infrastrukturen,  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

8 § 

Stöd som beviljas av närings-, trafik- och 
miljöcentralerna 

Den behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen kan bevilja stöd till genomförandet 
av strukturfondsprogrammet  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) för utvecklings- och investeringsprojekt 
som medfinansieras genom Europeiska regi-
onala utvecklingsfonden och som gäller tra-
fiken och infrastrukturen samt utvecklandet 
av företagstjänster,  
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 


