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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna 

PROPOSIDONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det skall stiftas 
en lag om förvaltningen av landsbygdsnäringar 
i kommunerna. Lagen skall ersätta den gällan
de lagen om lantbruksnämnder. Enligt propo
sitionen skall kommunen ha hand om verkstäl
ligheten av lagstiftningen om landsbygdsnä
ringar inom sitt område. Kommunen skall 
dock få friare händer än tidigare att ordna sin 
förvaltning av landsbygdsnäringar. Kommunen 

skall kunna tillsätta en landsbygdsnämnd eller 
något annat organ att sköta uppgifter i anslut
ning till landsbygdsnäringar eller låta bli att 
tillsätta ett sådant organ, varvid uppgifterna 
skall skötas av en tjänsteinnehavare i huvud
eller bisyssla. 

Lagen avses träda i kraft inom tre månader 
efter att den har antagits och blivit stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna änd
ringarna 

Enligt l § lagen om lantbruksnämnder 
(1276/88) skall i varje kommun finnas en 
lantbruksnämnd eller, om denna endast skulle 
ha få uppgifter, något annat organ för dessa 
uppgifter så som kommunfullmäktige beslutar. 
Enligt lagen har lantbruksnämnden till uppgift 
att följa gårdsbrukets och gårdsbruksenheter
nas strukturutveckling inom sitt verksamhet
sområde samt ta initiativ och göra framställ
ningar som gäller dem. Tillsynen över lant
bruksnämndens eller motsvarande organs verk
samhet utövas av jordbruksstyrelsen och lands
bygdsdistriktet. 

Antalet uppgifter för lantbruksnämnderna 
har ökat märkbart från och med 1970-talet, då 
bl.a. lagen om gårdsbruksenheter (188/77), 
lagen om rätt att förvärva jord- och skogs
bruksmark (391/78), lagen om avträdelsepen
sion (16/74), lagen om ersättande av skörde
skador (530/75) samt lagen om bekämpning av 
flyghavre (178/76) stiftades. På 1980-talet vid
togs omfattande åtgärder för att styra produk-
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tionen, t.ex. träda, skyldighet att betala åker
röjningsavgift och avtal om minskad husdjurs
produktion. Lagen om främjande av närings
verksamhet i liten skala på landsbygden 
(1031/86), som gällde perioden 1987-1990, ut
vidgade likaså lantbruksnämndens uppgiftsom
råde till att omfatta också näringsverksamhet i 
liten skala och andra områden än de som 
traditionellt har hört till lantbruket. Lantbruks
nämnderna har också länge medverkat till att 
hålla landsbygden befolkad i och med att de 
har skött behandlingen av lån för köp av 
bebyggda bostadslägenheter. 

Lagen om gårdsbruksenheter upphävdes ge
nom landsbygdsnäringslagen (1295/90), som 
trädde i kraft vid ingången av 1991 och som 
även ersatte lagen om främjande av näring
sverksamhet i liten skala på landsbygden. 
Lagen om exportkostnadsavgift enligt åkera
realen (1314/90), som gäller 1991, har också 
bidragit till att öka antalet uppgifter för lant
bruksnämnderna. 

Småföretagarverksamheten på landsbygden 
har under den senaste tiden ökat märkbart i 
betydelse. Ett av landsbygdsnäringslagens mål 
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är att främja näringsverksamheten på lands
bygden och göra den mångsidigare. Centrala 
verkställighetsmyndigheter för lagen är kom
munernas lantbruksmyndigheter. Lantbruks
nämnderna har samtidigt i allt högre grad 
börjat avgöra ärenden i stället för att enbart 
avge utlåtanden. 

Lagen om försök med frikommuner (718/88), 
som trädde i kraft den 10 augusti 1988, har 
gjort det möjligt att ordna förvaltningen av 
frikommuner och förvaltningsförsökskommu
ner på ett annat sätt än tidigare. Med stöd av 
lagen om försök med frikommuner har kom
munerna gett lantbruksnämnderna olika nä
ringspolitiska utvecklingsuppgifter och samti
digt har benämningen lantbruksnämnd i flera 
kommuner ändrats till landsbygdsnämnd. I 
samband med försöket med frikommuner har 
även enskilda tjänsteinnehavare fått sköta upp
gifter som ankommer på lantbruksnämnderna. 

Jordbruksförvaltningens organisation revide
rades vid ingången av 1991 genom lagen om 
jordbruksförvaltningen (1236/90) och förord
ningen om jordbruksförvaltnigen (1237 /90). In
om ramen för organisationsreformen har bl.a. 
lantbruksdistrikten ändrats till landsbygdsdi
strikt. Jordbruksstyrelsen och landsbygdsdi
strikten har till uppgift att sörja för utvecklan
det av gårdsbruket och därtill hörande lands
bygdsnäringar samt anpassningen av dem till 
samhällets utveckling i övrigt. 

Lantbrukscentralernas centralförbund Maa
talouskeskusten Liitto r.f kommer innevarande 
år att på förslag av lantbrukets rådgivande 
organisationer behandla en ändring av förbun
dets namn till Maaseutukeskusten Liitto. Med
lemsorganisationernas namn skall ändras till 
landsbygdscentraler. 

Enligt 3 § 2 mom. lagen om lantbruksnämn
der kan kommunerna antingen ensamma eller 
gemensamt anställa lantbrukssekreterare i hu
vud- eller bisyssla. Tjänsten kan kombinernas 
med någon annan kommunal tjänst och den 
kan vara gemensam för två eller flera kommu
ner. 

Benämningen lantbrukssekreterare har beva
rats oförändrad sedan 1971. Lantbrukssekrete
rarens uppgifter har dock ökat i takt med att 
lagstiftningen utvidgats. Samtidigt har lant
brukssekreterarens verksamhetsbild förändrats 
så att han i allt högre grad avgör ärenden i 
stället för att föredra dem. Lantbrukssekrete-

raren förestår i flera kommuner en egen byrå 
och ansvarar för dess verksamhet. Ofta lyder 
också personal inom lantbruksavbytarverksam
heten under lantbrukssekreteraren, som dess
utom i många kommuner hör till kommunens 
lednings grupp. 

Med stöd av försöket med frikommuner har 
kommunen rätt att ordna sin förvaltning på 
basis av sin egen beslutanderätt. I propositio
nen föreslås att kommunens egen beslutande
rätt varaktigt skall utvidgas vad gäller den 
nuvarande lantbruksnämndens uppgifter. Pro
positionen gör det också mera allmänt möjligt 
att kombinera uppgifter i anslutning till främ
jande av kommunens näringsliv, service och 
boende eller andra uppgifter i syfte att utveckla 
landsbygden med skötseln av uppgifter i an
slutning till landsbygdsnäringar, om detta inte 
hindras av lagstiftning. Uppgifter skall endast 
kunna kombineras i den mån detta inte inver
kar menligt på skötseln av uppgifter i anslut
ning till landsbygdsnäringar. Uppgifterna skall 
också kunna överlåtas på en enskild tjänstein
nehavare, vilket för sin del ger uttryck åt 
lantbrukssekreterarens nuvarande ställning i 
kommunen. 

Hela jordbruksförvaltningens uppgiftsområ
de har utvidgats och blivit mångsidigare. Detta 
har skapat ett behov av att precisera benämn
ingarna inom jordbruksförvaltningen så att de 
bättre motsvarar den nuvarande verksamhets
bilden. En enhetlig förvaltning förutsätter att 
också benämningarna på de myndigheter som 
finns på olika nivåer inom samma förvaltnings
område fastställs på ett enhetligt sätt. Därför 
föreslås att benämningarna på de kommunala 
lantbruksmyndigheterna ändras så att ordet 
landsbygd används i benämningarna i stället 
för ordet lantbruk. 

2. Propositionens organisatoriska 
och ekonomiska verkningar 

Propositionen har inga väsentliga ekonomis
ka eller organisatoriska verkningar. Den före
slagna lagen kommer dock att göra det möjligt 
att i kommunerna ordna frågor som hör 
samman med skötseln av landsbygdsärenden 
på ett organisatoriskt friare sätt. Härigenom 
blir det också möjligt för kommunerna att 
spara kostnader. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslaget 

l §. I l mom. skall stadgas om kommunens 
skyldighet att sköta verkställigheten av lands
bygdsnäringslagen samt andra författningar 
som gäller landsbygdsnäringar. I 2 mom. fast
slås kommunens skyldighet att ge handräck
ning samt avge utlåtanden och redogörelser i 
frågor som hör samman med landsbygdsnä
ringar. Dessutom förutsätts att kommunen 
följer och främjar gårdsbruket och landsbygds
näringarnas strukturutveckling inom sitt områ
de samt gör framställningar och tar initiativ 
som gäller detta. 

2 §. I paragrafen skall enligt förslaget stad
gas om kommunens skyldighet att ordna för
valtningen av landsbygdsnäringar så att upp
gifterna i anslutning till dem blir ändamålsen
ligt skötta. Kommunen skall dock även kunna 
kombinera uppgifter som hör samman med 
främjande av kommunens näringsliv, service 
och boende eller andra uppgifter i syfte att 
utveckla landsbygden med skötseln av de 
nämnda uppgifterna, om inte annan lagstift
ning utgör hinder och om det kan ske utan att 
uppgifter i anslutning till landsbygdsnäringar 
blir lidande. 

3 §. Enligt l mom. skall det finnas en 
landsbygdsnämnd i kommunen. Kommunen 
skall genom en instruktion kunna överföra 
landsbygdsnämndens uppgifter på något annat 
organ eller en eller flera tjänsteinnehavare i 
kommunen. I samband med försöket med 
frikommuner har det varit möjligt att överföra 
lantbruksnämndernas uppgifter på kommunens 
övriga nämnder. Enligt förslaget skall detta bli 
möjligt med stöd av ett stadgande som direkt 
gäller landsbygdsnämnderna. I motsats till 
stadgandena om försök med frikommuner skall 
detta stadgande vara bestående och gälla alla 
kommuner. Undantagsmöjligheten skall inte 
längre, som fallet är enligt gällande lag, vara 
beroende av antalet uppgifter för landsbygds
nämnden. Det organ på vilket landsbygds
nämndens uppgifter överförs skall kunna vara 
kommunstyrelsen, en nämnd, en direktion eller 
en kommitte. 

4 §. För den beredning och föredragning av 

ärenden som sker i landsbygdsnämnden eller 
något annat organ skall kommunen kunna 
anställa en landsbygdschef eller på motsvaran
de sätt en eller flera tjänsteinnehavare i huvud
eller bisyssla. Benämningen lantbrukssekretera
re motsvarar oftast inte längre lantbrukssekre
terarens nuvarande verksamhetsbild och ställ
ning i kommunen, varför det föreslås att 
benämningen skall moderniseras. Om tjänste
innehavarens uppgifter samtidigt är ledarupp
gifter, kan benämningen vara t.ex. landsbygds
chef. Ingenting skall dock hindra kommunen 
från att om den så vill använda någon annan 
benämning, t.ex. landsbygdsnäringsombuds
man i stil med näringsombudsman. 

En landsbygdsnämnd, motsvarande organ 
och motsvarande tjänsteinnehavare skall enligt 
förslaget kunna vara gemensamma för två eller 
flera kommuner. Enligt den gällande lagen kan 
endast lantbrukssekreterare vara gemensamma 
för flera kommuner. 

Enligt 104 § kommunallagen (953/76) kan 
kommunen genom avtal ombetros att omhän
derha någon uppgift även för en eller flera 
andra kommuners räkning. Detta har inte 
ansetts gälla lagstadgade nämnders uppgifter. 
Enligt det föreslagna stadgandet skall kommu
nerna kunna spara kostnader genom gemen
samma nämnder eller andra organ. 

5 §. I l mom. skall enligt förslaget stadgas 
om tillsynen över landsbygdsnämnden, motsva
rande organ och motsvarande tjänsteinnehava
re. Tillsynen skall liksom för närvarande ut
övas av landsbygdsdistriktet och jordbrukssty
relsen. 

I 2 mom. skall fastslås att kommunen har 
rätt att få statsandel enligt vad som stadgas 
särskilt. Momentet motsvarar den gällande 
lagens 5 §. 

6 §. I paragrafen skall stadgas om rätt att 
söka ändring. 

Enligt 4 § l mom. lagen om lantbruksnämn
der skall ändring i ett beslut av lantbruks
nämnden eller motsvarande organ sökas hos 
jordbruksstyrelsen. Eftersom den första besvärs
instansen enligt annan lagstiftning för det 
mesta i praktiken är landsbygdsdistriktet, före
slås att det i l mom. skall stadgas att ändring 
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i beslut i ärenden som avses i l § l mom. och 
som fattas av landsbygdsnämnden eller något 
annat organ eller landsbygdschefen eller någon 
annan tjänsteinnehavare även med stöd av 
denna lag skall sökas hos landsbygdsdistriktet 
som första instans. Beslut skall enligt förslaget 
även kunna delges som tjänstebrev. I 2 mom. 
skall stadgas om sökande av ändring i lands
bygdsdistriktets beslut. 

Enligt 3 mom. tillämpas vad som stadgas i l 
och 2 mom. inte då någon annan lag eller 
förordning förbjuder eller stadgar något annat 
om sökande av ändring. Momentet överens
stämmer med den gällande lagens 4 § 2 mom. 

7 §. I paragrafen skall stadgas att närmare 
stadganden utfärdas genom förordning. Para
grafen motsvarar den gällande lagens 6 §. 

8 §. I paragrafen skall stadgas om lagens 
ikraftträdande. Åtgärder som verkställigheten 
av lagen förutsätter skall enligt 2 mom. kunna 
vidtas redan innan lagen träder i kraft. 

9 §. Enligt l mom. skalllandsbygdsnämnden 
eller något annat organ, dess ordförande eller 
lantbrukschefen eller någon annan tjänsteinne
havare utföra de uppgifter som innan lagen 
träder i kraft enligt stadganden och bestämmel
ser i någon annan lag ankommer på lantbruks
nämnden eller motsvarande organ eller dess 
ordförande eller en lantbrukssekreterare. 

Enligt 2 mom. skall tjänsterna som lant
brukssekreterare i huvud- eller bisyssla ombil
das till motsvarande tjänster som landsbygds-

chef tre månader efter att lagen har trätt i 
kraft, om kommunen inte har beslutat något 
annat under denna tid. Kommunen behöver 
alltså inte fatta ett separat beslut, om den som 
tjänstebenämning väljer landsbygdschef Kom
munen skall dock ha möjlighet att enligt 3 § l 
mom. senare ändra benämningen landsbygds
chef till något annat. 

2. Närmare stadganden och be
stämmelser 

Med stöd av lagen skall utfärdas en förord
ning om förvaltningen av landsbygdsnäringar i 
kommunerna. I förordningen skall betonas att 
kommunen är skyldig att ta initiativ i frågor 
som gäller gårdsbrukets och landsbygdsnäring
arnas struktur och utveckling. Genom förord
ningen skall dessutom behörighetsvillkoren för 
landsbygdschefen eller motsvarande tjänstein
nehavare regleras. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft inom tre måna
der efter att den har antagits och blivit stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Varje kommun skall inom sitt område sköta 

verkställigheten av landsbygdsnäringslagen 
(1295/90) samt av andra lagar, förordningar 
och beslut som gäller landsbygdsnäringar på 
det sätt som stadgas särskilt. 

Kommunen skall ge handräckning och avge 
utlåtanden och redogörelser till jordbrukssty
relsen, landsbygdsdistriktet och andra statliga 
myndigheter i ärenden som hör samman med 
landsbygdsnäringarna. 

2 § 
Kommunen skall ordna förvaltningen av 

landsbygdsnäringar så att de uppgifter som 
avses i l § blir ändamålsenligt skötta. 

3 § 
För skötseln av uppgifter enligt denna lag 

finns i kommunen en landsbygdsnämnd, om 
inte uppgifterna genom en instruktion har 
ålagts något annat organ eller en eller flera 
tjänsteinnehavare i kommunen. 

En landsbygdsnämnd, motsvarande organ 
och tjänsteinnehavare kan också vara gemen
samma för flera kommuner. Vad som nedan i 
denna lag sägs om landsbygdsnämnden gäller 
också ett organ eller en tjänsteinnehavare som 
ålagts uppgifterna. 

4 § 
Kommunen kan ha en landsbygdschef med 

tjänsten som huvud- eller bisyssla eller på 
motsvarande sätt en annan eller flera andra 
tjänsteinnehavare. Tjänsten eller tjänster kan 
också vara gemensamma för flera kommuner. 

5 § 
Tillsynen över landsbygdsnämndens verk

samhet utövas av landsbygdsdistrikten och 
jordbruksstyrelsen i fråga om de uppgifter som 
nämns i l § l och 2 mom. 

Kommunerna beviljas stadsandel för sköt
seln av uppgifter som nämns i l § enligt vad 

som stadgas i lagen om allmän statsandel och 
allmänna finansieringsunderstöd till kommu
nerna (1273/88). 

.. 6 § 
Andring i ett beslut av landsbygdsnämnden 

eller motsvarande organ eller landsbygdschefen 
eller motsvarande tjänsteinnehavare i ett ären
de som avses i l § l mom. får sökas genom 
besvär hos landsbygdsdistriktet inom 30 dagar 
från delfåendet. Beslutet kan utan hinder av 8 § 
lagen om delgivning i förvaltningsärenden 
(232/66) även delges som tjänstebrev. Besvärs
skriften får inom den utsatta tiden också 
lämnas in tilllandsbygdsnämnden eller motsva
rande organ eller tjänsteinnehavare, som skall 
sända den till landsbygdsdistriktet jämte sitt 
eget utlåtande. 

Ändring i landsbygdsdistriktets beslut får 
sökas genom besvär hos jordbruksstyrelsen på 
det sätt som stadgas i lagen om ändringssökan
de i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskrif
ten får inom den stadgade tiden också lämnas 
in till landsbygdsdistriktet, som skall sända den 
till jordbruksstyrelsen jämte sitt eget utlåtande. 

Vad som stadgas i l och 2 mom. tillämpas 
inte när någon lag eller förordning förbjuder 
eller stadgar något annat om sökande av 
ändring. 

7 § 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. Genom förordning kan också stadgas om 
behörighetsvillkor för landsbygdsnämndens el
ler motsvarande organs ordförande och med
lemmar samt för tjänsteinnehavare som avses i 
denna lag. 

8 § 
Denna lag träder i kraft den 

199 . 
Genom denna lag upphävs lagen den 29 

december 1988 om landsbygdsnämnder 
(1276/88). 



6 1991 rd - RP 127 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

9 § 
Landsbygdsnämnden eller motsvarande or

gan, dess ordförande eller lantbrukschefen eller 
någon annan tjänsteinnehavare skall enligt vad 
kommunen beslutar om ordnandet av förvalt
ningen av landsbygdsnäringar sköta de uppgif
ter som enligt de stadganden eller bestämmelser 

Helsingfors den 11 oktober 1991 

som gäller när denna lag träder i kraft ankom
mer på lantbruksnämnden eller motsvarande 
organ eller dess ordförande eller lantbruksse
kreteraren. 

Tjänsterna som lantbrukssekreterare i hu
vud- eller bisyssla ombildas till motsvarande 
tjänster som landsbygdschef tre månader efter 
att denna lag har trätt i kraft, om inte 
kommunen under denna tid beslutar något 
annat. 

Republikens President 
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Minister Pertti Salolainen 


