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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln 
av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i 
fråga om landsbygdsnäringar skall ändras. 
Det föreslås att till lagen fogas ett omnäm-
nande som nu saknas, nämligen att ändring i 
beslut som arbetskrafts- och näringscentralen 

och Landsbygdsverket har fattat får sökas 
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst. 

————— 
 

MOTIVERING

1.  Nuläge och den föreslagna än-
dringen  

Lagen om förfarandet vid skötseln av stöd-
uppgifter i fråga om landsbygdsnäringar 
(1336/1992) är en allmän lag om jordbruks-
förvaltningen som tillämpas vid administra-
tionen av jordbruksstöd som betalas med na-
tionella medel och med medel från Europeis-
ka gemenskapen, om inte annat föreskrivs 
någon annanstans i lag. I lagen bestäms om 
det förfarande som de administrerande myn-
digheterna iakttar, om vissa rättigheter och 
skyldigheter som gäller sökanden och under-
stödstagaren samt om sökande av ändring i 
beslut som avser stödärenden. 

Lagen har ändrats genom en lag som gavs 
den 13 april 2007 och som trädde i kraft den 
1 maj 2007 (428/2007). Förslaget till lagänd-
ring ingick i regeringens proposition med 
förslag till lagstiftning om Landsbygdsver-
kets befogenheter (RP 218/2006 rd). I ovan 
nämnda lag har i 10 § 1 mom., som handlar 
om förfarandet vid ändringssökande, vid 
ärendets behandling i riksdagen en mening 
som ingick i regeringens proposition fallit 
bort: ”Ändring i beslut som arbetskrafts- och 
näringscentralen och Landsbygdsverket har 

fattat får sökas genom besvär hos lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd.” Paragra-
fens 2 och 3 mom. är däremot korrekta. I 
sistnämnda moment föreskrivs om fortsatt 
ändringssökande i beslut av besvärsnämnden. 

Med stöd av det ovan anförda föreslås att 
10 § 1 mom. i lagen ändras genom att till 
momentet fogas en bestämmelse om att änd-
ring i beslut som arbetskrafts- och närings-
centralen och Landsbygdsverket har fattat får 
sökas genom besvär hos landsbygdsnäringar-
nas besvärsnämnd.  
 
2.  Beredningen av proposit ionen  

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet i samarbete med 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
 
3.  Ikraft trädande  

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. Det föreslås dock att lagen skall 
tillämpas redan från den 1 maj 2007. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om lands-
bygdsnäringar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 

om landsbygdsnäringar (1336/1992) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 428/2007, som följer: 
 

  
10 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd 
av denna lag får inte sökas genom besvär. 
Ändring i den kommunala landsbygdsnär-
ingsmyndighetens beslut söks genom skrift-
ligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och när-
ingscentralen inom 30 dagar från delfåendet 
av beslutet. Behörig att pröva rättelseyrkan-
det är den arbetskrafts- och näringscentral 
inom vars verksamhetsområde kommunen i 
fråga är belägen. Ändring i beslut som ar-

betskrafts- och näringscentralen och Lands-
bygdsverket har fattat får sökas genom be-
svär hos landsbygdsnäringarnas besvärs-
nämnd. Hos landsbygdsnäringarnas besvärs-
nämnd anförs besvär också över beslut som 
länsstyrelsen i landskapet Åland fattat i ären-
den som avses i denna lag. På sökande av 
ändring tillämpas i övrigt förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den            2007. 
Lagen tillämpas dock redan från den 1 maj 

2007. 

————— 
 
 

Helsingfors den 1 juni 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Parallelltext 

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om lands-
bygdsnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 

om landsbygdsnäringar (1336/1992) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 428/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd 
av denna lag får inte sökas genom besvär. 
Ändring i den kommunala landsbygdsnär-
ingsmyndighetens beslut söks genom skrift-
ligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och 
näringscentralen inom 30 dagar från delfå-
endet av beslutet. Behörig att pröva rättel-
seyrkandet är den arbetskrafts- och närings-
central inom vars verksamhetsområde 
kommunen i fråga är belägen. Hos lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd anförs be-
svär också över beslut som länsstyrelsen i 
landskapet Åland fattat i ärenden som avses 
i denna lag. På sökande av ändring tilläm-
pas i övrigt förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd 
av denna lag får inte sökas genom besvär. 
Ändring i den kommunala landsbygdsnär-
ingsmyndighetens beslut söks genom skrift-
ligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och 
näringscentralen inom 30 dagar från delfå-
endet av beslutet. Behörig att pröva rättel-
seyrkandet är den arbetskrafts- och närings-
central inom vars verksamhetsområde 
kommunen i fråga är belägen. Ändring i be-
slut som arbetskrafts- och näringscentralen 
och Landsbygdsverket har fattat får sökas 
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd. Hos landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd anförs besvär också över be-
slut som länsstyrelsen i landskapet Åland 
fattat i ärenden som avses i denna lag. På 
sökande av ändring tillämpas i övrigt för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        2007.  
Lagen tillämpas dock redan från den 1 

maj 2007. 
——— 

 
 
 


