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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen förutom av krishanteringsstyrkan också av
om militär krishantering ska ändras på så sätt Björneborgs brigad.
att skadestånd till den som hör till krishanterLagen avses träda i kraft så snart som möjingspersonalen ska beviljas och betalas ut ligt.
—————
MOTIVERING
1

Nuläge och de föreslagna ändringarna

Enligt 30 § 1 mom. i lagen om militär krishantering (211/2006) har den som hör till
krishanteringspersonalen rätt att få ersättning
av statens medel för sådan skada på egendom
som har uppstått under tjänstgöringsuppdraget, förutsatt att innehavet av den skadade
egendomen har varit nödvändigt med tanke
på tjänstgöringsuppdraget. Enligt 4 mom. i
nämnda paragraf beviljas och betalas skadeståndet av krishanteringsstyrkan eller Försvarsmaktens Internationella Center.
Försvarsmakten övergick den 1 januari
2008 till ett nytt lednings- och förvaltningssystem. I samband med detta har också Försvarsmaktens Internationella Centers uppgifter omorganiserats. En stor del av Försvarsmaktens Internationella Centers uppgifter har
överförts på Björneborgs brigad eller arméstaben. På Björneborgs brigad har överförts
bl.a. det praktiska genomförandet av den militära krishanteringen. Det föreslås därför att
lagen ska ändras så att beslut om ersättning
för krishanteringspersonalens personliga
egendom ska fattas vid Björneborgs brigad.
I 37 § 1 mom. i lagen om militär krishantering föreskrivs om sökande av ändring
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bland annat i ovan nämnda beslut som gäller
ersättning av skada på egendom. Av de skäl
som anförs ovan föreslås det att hänvisningen
till beslut som fattats vid Försvarsmaktens
Internationella Center ska ändras till en hänvisning till beslut som fattats vid Björneborgs
brigad.
2

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga ekonomiska konsekvenser.
3

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid försvarsministeriet. Den har gått på
remiss till utrikesministeriet, inrikesministeriet och Huvudstaben.
4

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 31 mars 2006 om militär krishantering (211/2006) 30 § 4 mom. och
37 § 1 mom. som följer:
30 §

37 §

Skadestånd

Sökande av ändring

——————————————
Ersättningen beviljas och betalas av krishanteringsstyrkan eller Björneborgs brigad.
Ersättningen ska sökas skriftligen inom ett år
från den dag skadan inträffade. Till ersättningsansökan ska fogas en tillförlitlig redogörelse för skadefallet.
——————————————

Den som är missnöjd med ett beslut som
avses i 9 § 1–3 mom., 10 eller 11 § eller 30 §
4 mom. eller med ett sådant beslut som meddelas med anledning av rättelseyrkande som
avses i 36 § 1 mom. får söka ändring i beslutet
enligt
förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Besvär över ett beslut som har
fattats i en krishanteringsorganisation eller
vid Björneborgs brigad ska dock anföras hos
Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————
———

Denna lag träder i kraft den
—————
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Helsingfors den 12 juni 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Försvarsminister Jyri Häkämies
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 31 mars 2006 om militär krishantering (211/2006) 30 § 4 mom. och
37 § 1 mom. som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
30 §

30 §

Skadestånd

Skadestånd

——————————————
Ersättningen beviljas och betalas av krishanteringsstyrkan eller Försvarsmaktens Internationella Center. Ersättningen skall sökas
skriftligen inom ett år från den dag skadan inträffade. Till ersättningsansökan skall fogas
en tillförlitlig redogörelse för skadefallet.
——————————————

——————————————
Ersättningen beviljas och betalas av krishanteringsstyrkan eller Björneborgs brigad.
Ersättningen ska sökas skriftligen inom ett år
från den dag skadan inträffade. Till ersättningsansökan ska fogas en tillförlitlig redogörelse för skadefallet.
——————————————

37 §

37 §

Sökande av ändring

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med ett beslut som avses i 9 § 13 mom., 10 eller 11 § eller 30 § 4
mom. eller med ett sådant beslut som meddelas med anledning av rättelseyrkande som avses i 36 § 1 mom. får söka ändring i beslutet
enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Besvär över ett beslut som har fattats vid Försvarsmaktens Internationella Center eller i en
krishanteringsorganisation skall dock anföras
hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————

Den som är missnöjd med ett beslut som
avses i 9 § 1–3 mom., 10 eller 11 § eller 30 §
4 mom. eller med ett sådant beslut som meddelas med anledning av rättelseyrkande som
avses i 36 § 1 mom. får söka ändring i beslutet
enligt
förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Besvär över ett beslut som har
fattats i en krishanteringsorganisation eller
vid Björneborgs brigad ska dock anföras hos
Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———
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