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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skade-
nämnden 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen förslås det att lagen om ve-
terinärmedicinska skadenämnden ändras så 
att nämnden placeras i anslutning till Livs-
medelssäkerhetsverket. Avsikten är att de 
ärenden som behandlas i nämnden ska bere-
das vid Livsmedelssäkerhetsverket, som ock-
så ska handha föredragningen av ärendena. I 
lagen föreslås bestämmelser om behörighets-
villkoren för nämndens ordförande och vice 

ordförande samt föredragandena. Dessutom 
föreslås i lagen vissa andra, tekniska änd-
ringar som föranleds av lagstiftning som har 
ändrats. Propositionen hänför sig till budget-
propositionen för 2014 och avses bli behand-
lad i samband med den. 
 

Lagen avses träda i kraft den 1 september 
2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Med anledning av ett uttalande av riksda-
gen som förutsatte det inrättades veterinär-
medicinska skadenämnden genom lagen om 
veterinärmedicinska skadenämnden 
(1205/2001), som trädde i kraft den 1 mars 
2002. Nämndens uppgift är att lämna utlå-
tande om huruvida ett behandlingsfel har be-
gåtts vid en åtgärd som en veterinär vidtagit i 
anslutning till behandlingen av ett djur. 
Ärenden kan föreläggas nämnden av ägaren 
eller innehavaren av ett djur som fått en vete-
rinärmedicinsk skada, av den veterinär som 
misstänks för behandlingsfel eller av veteri-
närens arbetsgivare.  

Veterinärmedicinska skadenämnden har 
fått bl.a. behövliga stödtjänster av lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd. Lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd föreslås bli 
nedlagd som ett led i ett projekt inom ramen 
för vilket ärenden som hör till landsbygds-
näringarnas besvärsnämnds behörighet över-
förs till de allmänna regionala förvaltnings-
domstolarna. Av denna orsak bör också vete-
rinärmedicinska skadenämndens verksam-
hetsförutsättningar ses över. 
 
 
2  Nuläge 

Enligt 2 § i lagen om veterinärmedicinska 
skadenämnden kallar jord- och skogsbruks-
ministeriet ordföranden för landsbygdsnär-
ingarnas besvärsnämnd till ordförande för 
nämnden, och vice ordföranden för lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd till vice ord-
förande för nämnden. Enligt 2 § i lagen om 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 
(1203/1992) ska besvärsnämndens ordföran-
de och vice ordförande ha avlagt juris kandi-
datexamen. Ordföranden ska dessutom vara 
förtrogen med domarvärv eller förvaltnings-
rättslig lagskipning. Besvärsnämndens sekre-
terare ska ha avlagt juris kandidatexamen. En 
föredragande ska ha avlagt juris kandidatex-
amen eller annan lämplig högre högskole-
examen. 

Enligt 8 § i lagen om veterinärmedicinska 
skadenämnden kan föredragandena och den 

heltidsanställda sekreteraren vid landsbygds-
näringarnas besvärsnämnd anlitas som före-
dragande vid nämnden. I praktiken har före-
dragningar vid nämnden ordnats i enlighet 
med detta. Enligt lagens 9 § sörjer lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd också för 
veterinärmedicinska skadenämndens expedi-
tions-, arkiverings-, registrerings- och bokfö-
ringsuppgifter samt för andra uppgifter som 
hänför sig till skadenämndens interna för-
valtning.  

Under den tid som veterinärmedicinska 
skadenämnden har varit verksam har den 
lämnat i genomsnitt 22 utlåtanden per år. För 
utlåtanden tas det ut en avgift på 150 euro 
hos den som har väckt ärendet (jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om avgif-
ter för veterinärmedicinska skadenämndens 
prestationer 1066/2012). Skadenämndens ut-
låtande har karaktären av en rekommenda-
tion. Parterna har därför ingen skyldighet att 
följa det, utan ärendet kan även föras till en 
allmän domstol för behandling.  

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd har 
föreslagits bli nedlagd som ett led i ett pro-
jekt inom ramen för vilket ärenden som hör 
till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds 
behörighet överförs till de allmänna regiona-
la förvaltningsdomstolarna. Av denna orsak 
bör också veterinärmedicinska skadenämn-
dens verksamhetsförutsättningar ses över. 
Som ett alternativ till att tillsätta nämnden 
har man i det nuvarande läget också övervägt 
att lägga ned den. Antalet utlåtanden som 
nämnden lämnar per år har inte varit så stort 
som man bedömde i den regeringsproposi-
tion (RP 138/2001 rd) som gäller nämnden. 
Dessutom gäller begäran om utlåtande i de 
flesta fall i huvudsak andra djur än animalie-
produktionsdjur. Om nämnden lades ned 
skulle en del ärenden av det slag som för 
närvarande behandlas i nämnden även kunna 
behandlas i konsumenttvistenämnden. Till 
sådana ärenden hör t.ex. fall där en privat ve-
terinär har utfört en veterinärmedicinsk tjänst 
åt en konsument. Nedläggningen av nämnden 
skulle sannolikt i någon mån öka antalet kla-
gomål som anförs hos konsumenttviste-
nämnden. Även antalet klagomål som anförs 
hos Livsmedelssäkerhetsverket och region-
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förvaltningsverken kan bedömas öka något, 
liksom också behandlingen i domstol av tvis-
temål som gäller veterinärmedicinska skador.  

Den veterinärmedicinska skadenämnden är 
ett opartiskt expertorgan som en ägare eller 
innehavare av ett djur, en veterinär eller den-
nes arbetsgivare kan vända sig till för att få 
en veterinärmedicinsk bedömning av djurets 
vård. Nämndens utlåtande är avsett att främja 
förlikning mellan parterna. Ärenden som 
gäller bedömning av veterinärmedicinska 
skador är ofta komplexa och kräver gedigen 
veterinärmedicinsk sakkunskap. Kravet på 
sakkunskap kommer att accentueras ytterli-
gare efterhand som nya, mer utvecklade 
vårdmetoder finns att tillgå inom djurvården. 
Djur betraktas dessutom ofta i allt högre grad 
som familjemedlemmar, varför de anses ha 
också annat än enbart ekonomiskt värde. 
Denna förändring i djurens status återspeglas 
i den vård som skaffas för dem och i de krav 
som ställs på vårdens kvalitet.  Genom utlå-
tanden av veterinärmedicinska skadenämn-
den har man kunnat tillgodose parternas rät-
tigheter och skyldigheter med relativt enkla 
arrangemang och till skäliga kostnader både 
för samhället och för parterna. Skadenämn-
den kan fortfarande anses vara ett nödvändigt 
organ. Eftersom lagen om landsbygdsnäring-
arnas besvärsnämnd upphävs behöver emel-
lertid de personalresurser och andra resurser 
som skötseln av veterinärmedicinska skade-
nämndens uppgifter föranleder omorganise-
ras. 
 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Propositionen syftar till att behandlingen 
av ärenden som gäller utlåtanden om veteri-
närmedicinska skador i detta förändrade läge 
ska ordnas så att det fortsättningsvis ska vara 
möjligt att få ett utlåtande om en veterinär-
medicinsk skada av ett opartiskt expertorgan.   

Om veterinärmedicinska skadenämnden 
finns i anslutning till ett befintligt organ 
kommer detta att minska behovet av perso-
nalresurser för nämnden. Nämnden kan i 
princip placeras i anslutning till jord- och 
skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhets-
verket eller något regionförvaltningsverk, ef-

tersom alla dessa myndigheter har uppgifter 
inom det veterinärmedicinska området. I 
princip kan också de intressentgrupper som 
är mest centrala med tanke på nämndens 
verksamhet efter gemensam överenskommel-
se inrätta ett motsvarande organ och placera 
det vid någon av sina organisationer. Också 
konsumenttvistenämnden behandlar ärenden 
av detta slag. Konsumenttvistenämnden be-
handlar emellertid endast ärenden som gäller 
tvister mellan konsumenter och näringsidka-
re, och i bostads- och boendefrågor dessutom 
ärenden som gäller tvister mellan enskilda 
och konsumenter. Behandling av ärenden 
som gäller tvister mellan näringsidkare eller 
mellan arbetsgivare och arbetstagare passar 
inte in bland konsumenttvistenämndens upp-
gifter. I ärenden som gäller veterinärmedi-
cinska skador kan även andra än konsumen-
ter och näringsidkare vara parter. Också en 
näringsidkare kan begära ett utlåtande om en 
veterinärmedicinsk skada som gäller ett djur 
som han eller hon äger. Med beaktande av 
konsumenttvistenämndens nuvarande uppgif-
ter skulle det alltså röra sig om en betydande 
principiell förändring. 

Vid jord- och skogsbruksministeriet och 
vid Livsmedelssäkerhetsverket finns föredra-
gande som uppfyller behörighetsvillkoren 
även i fråga om nämnden. Att behandla en-
skilda förvaltningsärenden av detta slag pas-
sar emellertid dåligt in bland ministeriets 
uppgifter. Livsmedelssäkerhetsverkets och 
regionförvaltningsverkens uppgifter omfattar 
också övervakning av veterinärernas yrkes-
utövning, vilket bör beaktas i nämndens fö-
redragningsuppgifter och i organiseringen av 
dess verksamhet. Om nämnden placeras vid 
ett regionförvaltningsverk förutsätter detta 
dessutom att regionförvaltningsverket anvi-
sas sådana andra resurser som behövs för 
nämndens verksamhet.  

I fråga om organiseringen av nämndens 
verksamhet föreslås det att nämnden placeras 
i anslutning till Livsmedelssäkerhetsverket, 
eftersom verksamheten då kan organiseras på 
ett ändamålsenligt sätt. I lagen om veteri-
närmedicinska skadenämnden föreslås änd-
ringar som gäller detta. I lagen föreslås också 
bestämmelser om behörighetsvillkoren för 
skadenämndens ordförande och vice ordfö-
rande samt föredragandena. Dessutom ska 
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omnämnandena av landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd ändras till omnämnanden av 
Livsmedelssäkerhetsverket. Avsikten är att 
regleringen ska följa samma principer som 
regleringen av nämnden för projektgodkän-
nande i 7 kap. i lagen om skydd av djur som 
används för vetenskapliga ändamål eller un-
dervisningsändamål (497/2013) (RP 
150/2012). Vidare föreslås i lagen vissa tek-
niska ändringar som föranleds av annan lag-
stiftning som har ändrats. 
 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen medför i någon mån ökade 
uppgifter för Livsmedelssäkerhetsverket. I 
statsbudgeten för 2013 har det under moment 
30.01.04 (Nämndernas omkostnader, reserva-
tionsanslag 2 år) anvisats ett anslag på 
895 000 euro. Anslaget får användas till be-
talning av såväl landbygdsnäringarnas be-
svärsnämnds som veterinärmedicinska ska-
denämndens omkostnader. Det beräknade 
anslagsbehovet för veterinärmedicinska ska-
denämnden är 60 000 euro år 2013, och res-
ten av anslaget används till utgifterna för 
landbygdsnäringarnas besvärsnämnd. För 
nämndernas omkostnader föreslås det i stats-
budgeten för 2014 på årsnivå ett lika stort an-
slag som för år 2013. I samband med de änd-
ringar som gäller nämnderna ska från och 
med den 1 september 2014 överföras en an-
del som motsvarar fyra månaders utgifter för 
veterinärmedicinska skadenämnden samt ett 
otillsatt årsverke från moment 30.01.04 till 
Livsmedelssäkerhetsverkets moment 
30.30.01 i budgetförslaget för 2014. 

 
 

5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredning 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Innan beredningen in-
leddes ordnades ett diskussionsmöte för de 
intressentgrupper som är centrala med tanke 
på veterinärmedicinska skadenämndens 
verksamhet. Vid mötet förde intressentgrup-
perna klart fram sin åsikt om att nämnden 
fortfarande behövs. Bedömningen av veteri-

närmedicinska skador kräver ofta gedigen 
sakkunskap. Att sådana frågor behandlas i ett 
opartiskt organ säkerställer att behandlingen 
sker på korrekt sätt. Det mest ändamålsenliga 
förfarandet för att bedöma veterinärmedi-
cinska skador är enligt intressentgrupperna 
ett nämndeförfarande av det slag som tilläm-
pas för närvarande.   

 
 

5.2 Remissyttranden och hur de har be-
aktats 

Utlåtande om utkastet till proposition har 
begärts av 22 remissinstanser. Utlåtande har 
inkommit från justitieministeriet, finansmini-
steriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Region-
förvaltningsverket i Södra Finland, region-
förvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 
Regionförvaltningsverket i Lappland, Regi-
onförvaltningsverket i Östra Finland, Kon-
kurrens- och konsumentverket, landbygds-
näringarnas besvärsnämnd/veterinärmedicin-
ska skadenämnden, Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK ry, Finlands Veteri-
närförbund rf, Finlands Hippos rf, Suomen 
Kissaliitto ry, Finlands Kommunförbund rf 
och Svenska lantbruksproducenternas cen-
tralförbund SLC rf. 

Remissinstanserna ansåg generellt att pro-
positionen var motiverad och värd att under-
stödja. Till utkastet till proposition föreslogs 
smärre preciseringar och ändringar, som i 
mån av möjlighet har beaktats vid den fort-
satta beredningen. Livsmedelssäkerhetsver-
ket ansåg att veterinärmedicinska skade-
nämnden som särskild organisation kunde 
läggas ned och lagen om utövning av veteri-
näryrket (29/2000) på motsvarande sätt änd-
ras så att Livsmedelssäkerhetsverket kan 
avge utlåtande i sådana fall som gäller felbe-
handling, som inte har anhängiggjorts som 
klagomål i anslutning till övervakningen. Vid 
den fortsatta beredningen har man utgått från 
att utlåtanden i detta syfte på samma sätt som 
nu ska avges av en expertnämnd som tillsatts 
för ändamålet. Detta förslag i utkastet till 
proposition har i remissutlåtandena fått om-
fattande understöd. 

Ett sammandrag av utlåtandena har gjorts 
vid jord- och skogsbruksministeriet. 
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6  Samband med andra proposit io-
ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. Propositionen hänför sig 
också till regeringens proposition till riksda-

gen med förslag till lagstiftning om indrag-
ning av landsbygdsnäringarnas besvärs-
nämnd och om överföring av besvär till för-
valtningsdomstolarna. Avsikten är att genom 
den propositionen upphäva lagen om lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd.  
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

2 §. Tillsättning av nämnden och nämndens 
sammansättning. Paragrafens 1 mom. före-
slås bli ändrat så att det i momentet före-
skrivs om tillsättning av nämnden. Enligt 
förslaget ska nämnden tillsättas av jord- och 
skogsbruksministeriet och finnas i anslutning 
till Livsmedelssäkerhetsverket. Nämndens 
mandatperiod ska liksom hittills vara tre år. 

Enligt gällande 2 mom. kallar jord- och 
skogsbruksministeriet ordföranden för den 
besvärsnämnd som avses i lagen om lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd till ordfö-
rande för nämnden, och besvärsnämndens 
vice ordförande till vice ordförande för 
nämnden. Bestämmelser om behörighetsvill-
koren för dessa personer finns i 2 § i den la-
gen. Enligt det föreslagna 2 mom. ska behö-
righetsvillkor för nämndens ordförande och 
vice ordförande vara högre högskoleexamen 
i juridik. Juridisk kompetens behövs fortfa-
rande i nämndens arbete. För att säkerställa 
att lämpliga personer finns att få ska det 
emellertid inte i lagen ställas några ytterliga-
re villkor för behörigheten. I fråga om nämn-
dens övriga medlemmar och ersättare förblir 
behörighetsvillkoren oförändrade. Omnäm-
nandet av tjänsteansvar i det gällande mo-
mentet föreslås bli överfört till det föreslagna 
6 mom. i 3 § och ändrat så att det motsvarar 
moder formulering. 

3 §. Beredning av ärenden och behandling 
av dem i nämnden. I 1 mom. föreslås en be-
stämmelse om beredning och föredragning 
av ärenden. Bestämmelsen är ny. De ärenden 
som behandlas i nämnden ska enligt förslaget 
beredas vid Livsmedelssäkerhetsverket, från 
vilket ärendena också ska föredras. Paragra-
fens rubrik föreslås bli ändrad så att den i 
överensstämmelse med det föreslagna inne-
hållet också gäller beredning av ärenden. I 
det föreslagna momentet ingår också en be-
stämmelse om sammankallande av nämnden.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar den gällan-
de lagens 3 § 1 mom. och gäller kravet på att 
utlåtanden ska begäras skriftligen, vilken part 
som kan förelägga nämnden ett ärende samt 
situationer där utlåtande inte behöver lämnas. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar till sakinne-
hållet den gällande paragrafens 2 mom. I pa-
ragrafen föreskrivs det om situationer där en 
domstol redan har träffat ett avgörande i ett 
ärende där utlåtande begärs eller där ett ären-
de är anhängigt vid en domstol. Dessutom 
gäller bestämmelsen utlåtanden i ärenden 
som behandlas av konsumenttvistenämnden. 
Det föreslås att omnämnandet av konsu-
mentklagonämnden i gällande lag ska ändras 
till ett omnämnande av konsumenttviste-
nämnden i enlighet med den nuvarande situa-
tionen. Lagen om konsumentklagonämnden 
har upphävts genom lagen om konsument-
tvistenämnden (8/2007). 

Paragrafens 4 mom. motsvarar i huvudsak 
den gällande paragrafens 3 mom. och gäller 
kallelse av parter till nämndens möte, kost-
nader som parterna föranleds av sin inställel-
se samt nämndens rätt att höra sakkunniga, 
inhämta utlåtanden och utredningar och för-
rätta syn. I fråga om förrättande av syn före-
slås i bestämmelsen en hänvisning till 38 § i 
förvaltningslagen (434/2003). Den nämnda 
bestämmelsen i förvaltningslagen iakttas i 
övrigt på förrättande av syn. 

Paragrafens 5 mom. motsvarar gällande 
4 mom. och omfattar en hänvisning till de 
allmänna förvaltningslagar som ska iakttas i 
nämndens verksamhet.  Hänvisningen be-
hövs framför allt i fråga om samiska språkla-
gen, som annars enligt den lagens tillämp-
ningsbestämmelse inte skulle tillämpas på 
nämndens verksamhet. 

Det föreslås att det i paragrafens 6 mom. 
tas in ett omnämnande av straffrättsligt tjäns-
teansvar och skadeståndsansvar. En bestäm-
melse som avser tjänsteansvar finns i den 
gällande lagens 2 § 2 mom. 

5 §. Beslutanderätt. Enligt 3 mom. ska 
nämndens ordförande liksom tidigare avgöra 
frågor som gäller nämndens ekonomi och 
andra frågor som hänför sig till nämndens in-
terna förvaltning. Beslutanderätten i dessa 
frågor kan i nämndens arbetsordning även 
överföras på vice ordföranden och en före-
dragande. Jämfört med den gällande paragra-
fen stryks i den föreslagna bestämmelsen 
omnämnandet av personaladministration, ef-
tersom det är Livsmedelssäkerhetsverket som 
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kommer att sköta nämndens personaladmi-
nistration. 

6 §. Arvoden och kostnadsersättningar. Pa-
ragrafen innehåller en bestämmelse om att 
nämndens medlemmar och de sakkunniga 
som nämnden hör har rätt till arvode och er-
sättning för resekostnader. Eftersom avsikten 
är att nämnden ska finnas i anslutning till 
Livsmedelssäkerhetsverket kommer verket 
att fastställa grunderna för dessa, i stället för 
som tidigare jord- och skogsbruksministeriet. 
Paragrafens rubrik föreslås bli ändrad så att 
den motsvarar innehållet i paragrafen genom 
att till rubriken fogas ett omnämnande av 
kostnadsersättningar. Eftersom ärendena fö-
redras för nämnden av en tjänsteman som är 
anställd vid Livsmedelssäkerhetsverket, beta-
las inget särskilt arvode till föredraganden. 

8 §. Personal. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om föredragandena i besvärs-
nämnden och om behörighetsvillkoren för 
dem. Enligt den föreslagna bestämmelsen har 
veterinärmedicinska skadenämnden ett be-
hövligt antal föredragande som anställs av 
Livsmedelssäkerhetsverket. Behörighetsvill-
kor för föredragande är liksom hittills lämp-
lig högre högskoleexamen. Som högre hög-
skoleexamen som är lämplig med beaktande 
av nämndens uppgift kan betraktas juris ma-
gisterexamen eller veterinärmedicine licenti-
atexamen. En annan lämplig examen kunde 
vara t.ex. en magisterexamen i förvaltnings-
vetenskap som innefattar studier i juridik. 

9 §. Stödtjänster.  I paragrafen föreslås be-
stämmelser om skötseln av de stödtjänster 
som behövs i nämndens verksamhet. Om-
nämnandet av landsbygdsnäringarnas be-

svärsnämnd i gällande lag föreslås bli ändrat 
till ett omnämnande av Livsmedelssäkerhets-
verket. 

Lagens ikraftträdandebestämmelse ska om-
fatta övergångsbestämmelser. Lagen avses 
träda i kraft den 1 september 2014. Den tre-
åriga mandatperioden för den nämnd som är 
verksam vid den tidpunkten löper ut den 28 
februari 2017. Det vore därför ändamålsen-
ligt att nämndens medlemmar och ersättare 
med undantag av ordföranden och vice ord-
föranden skulle sitta kvar till slutet av man-
datperioden. Avsikten är att en ordförande 
och vice ordförande enligt den föreslagna la-
gen ska utses för nämnden.  

Lagens ikraftträdandebestämmelse ska för 
tydlighetens skull också omfatta en bestäm-
melse om att handlingar som avser utlåtande-
ärenden som är anhängiga vid lagens ikraft-
trädande överförs från landsbygdsnäringar-
nas besvärsnämnd till Livsmedelssäkerhets-
verket efter ikraftträdandet. 

Åtgärder som avser bl.a. tillsättandet av en 
veterinärmedicinsk skadenämnd som över-
ensstämmer med den föreslagna lagen ska få 
vidtas före ikraftträdandet.  
 
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 septem-
ber 2014 samtidigt som lagen om införande 
av en reform av sökande av ändring i lands-
bygdsnäringsärenden. 
 

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

Lag 

om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden (1205/2001) 2 och 3 §, 5 § 3 mom. 

samt 6, 8 och 9 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 692/2004, som följer: 
 

 
2 § 

Tillsättning av nämnden och nämndens 
sammansättning 

Nämnden tillsätts av jord- och skogs-
bruksministeriet för tre år i sänder. Nämnden 
ska ha en ordförande och en vice ordförande 
samt minst sex andra medlemmar och ett be-
hövligt antal ersättare. Nämnden finns i an-
slutning till Livsmedelssäkerhetsverket.  

Ordföranden och vice ordföranden ska ha 
avlagt högre högskoleexamen i juridik. 
Nämndens medlemmar och ersättare ska vara 
erkänt skickliga och erfarna personer som fö-
reträder vetenskaplig, praktisk veterinärme-
dicinsk och annan sakkunskap av betydelse 
för nämnden.  
 
 

3 § 

Beredning av ärenden och behandling av 
dem i nämnden 

De ärenden som ska behandlas i nämnden 
bereds vid Livsmedelssäkerhetsverket, som 
också handhar föredragningen av ärendena. 
Nämnden sammankallas av ordföranden eller 
vid förhinder för denne av vice ordföranden. 

Utlåtanden av nämnden ska begäras skrift-
ligen. Ärenden kan föreläggas nämnden av 
ägaren eller innehavaren av ett djur som fått 
en veterinärmedicinsk skada, av den veteri-

när som misstänks för behandlingsfel eller av 
veterinärens arbetsgivare. Utlåtande behöver 
inte lämnas om begäran om utlåtande är up-
penbart grundlös. 

Om en domstol har träffat ett avgörande i 
ett ärende där utlåtande begärs, får nämnden 
inte ta begäran om utlåtande till behandling 
till den del domstolen har avgjort ärendet. 
Om ärendet är anhängigt vid en domstol får 
utlåtande lämnas enbart till domstolen på 
dess begäran. I ett ärende som behandlas av 
konsumenttvistenämnden får utlåtande läm-
nas till denna på dess begäran. 

Nämnden kan kalla en part för att höras vid 
nämndens möte, om det behövs för att ären-
det ska kunna avgöras. Den andra parten ska 
då ges tillfälle att närvara. Parterna står själva 
för kostnaderna för att de inställer sig. 
Nämnden har även rätt att höra sakkunniga, 
inhämta utlåtanden och utredningar och för-
rätta syn. Bestämmelser om förrättande av 
syn finns i 38 § i förvaltningslagen 
(434/2003). 

Vid behandlingen av ärenden i nämnden 
iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen, 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999), språklagen (423/2003) 
och samiska språklagen (1086/2003). 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på nämndens ordförande 
samt på övriga medlemmar och ersättare när 
de behandlar ärenden som avses i denna lag. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974). 
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5 § 

Beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Nämndens ordförande avgör frågor som 

gäller nämndens ekonomi och andra frågor 
som hänför sig till nämndens interna förvalt-
ning. I nämndens arbetsordning kan beslu-
tanderätten i dessa frågor även överföras på 
vice ordföranden och en föredragande. 

 
6 § 

Arvoden och kostnadsersättningar 

Till nämndens medlemmar och till sakkun-
niga som nämnden har hört betalas arvode 
för utförda uppdrag och resekostnadsersätt-
ning enligt grunder som Livsmedelssäker-
hetsverket har fastställt. 
 

8 § 

Personal 

Nämnden har ett behövligt antal föredra-
gande som anställs av Livsmedelssäkerhets-

verket. Behörighetsvillkor för föredragande 
är lämplig högre högskoleexamen. 

 
 

9 § 

Stödtjänster 

Livsmedelssäkerhetsverket sörjer för 
nämndens expeditions-, arkiverings-, regi-
strerings- och bokföringsuppgifter samt för 
andra uppgifter som hänför sig till skade-
nämndens interna förvaltning. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den                 20  . 
Medlemmarna och ersättarna i den veteri-

närmedicinska skadenämnd som är verksam 
vid denna lags ikraftträdande, med undantag 
av nämndens ordförande och vice ordföran-
de, är medlemmar och ersättare till slutet av 
sin mandatperiod. 

Handlingar som avser utlåtandeärenden 
som är anhängiga vid denna lags ikraftträ-
dande överförs från landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd till Livsmedelssäkerhetsverket 
vid ikraftträdandet. 

————— 
 

Helsingfors den 16 september 2013 

 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden (1205/2001) 2 och 3 §, 5 § 3 mom. 

samt 6, 8 och 9 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 692/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Tillsättning av nämnden och dess samman-
sättning 

Jord- och skogsbruksministeriet kallar ord-
föranden och vice ordföranden för veterinär-
medicinska skadenämnden samt minst sex 
andra medlemmar i nämnden och ett behöv-
ligt antal ersättare. Nämndens mandatperiod 
är tre år. 

Nämndens medlemmar och ersättare skall 
vara erkänt skickliga och erfarna personer 
som företräder vetenskaplig, praktisk veteri-
närmedicinsk och annan sakkunskap av bety-
delse för nämnden. Nämndens medlemmar 
och andra som sköter nämndens uppgifter 
arbetar under tjänsteansvar. Till ordförande 
för nämnden kallar jord- och skogsbruksmi-
nisteriet ordföranden för den i lagen om 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 
(1203/1992) avsedda besvärsnämnden och 
till vice ordförande besvärsnämndens vice 
ordförande. 

2 § 

Tillsättning av nämnden och nämndens 
sammansättning 

Nämnden tillsätts av jord- och skogs-
bruksministeriet för tre år i sänder. Nämnden 
ska ha en ordförande och en vice ordförande 
samt minst sex andra medlemmar och ett be-
hövligt antal ersättare. Nämnden finns i an-
slutning till Livsmedelssäkerhetsverket.  

Ordföranden och vice ordföranden ska ha 
avlagt högre högskoleexamen i juridik. 
Nämndens medlemmar och ersättare ska vara 
erkänt skickliga och erfarna personer som fö-
reträder vetenskaplig, praktisk veterinärme-
dicinsk och annan sakkunskap av betydelse 
för nämnden.  
 

 
3 § 

Behandling av ärenden i nämnden 

 
 
 
 
 
 
 

3 § 

Beredning av ärenden och behandling av 
dem i nämnden 

De ärenden som ska behandlas i nämnden 
bereds vid Livsmedelssäkerhetsverket, som 
också handhar föredragningen av ärendena. 
Nämnden sammankallas av ordföranden el-
ler vid förhinder för denne av vice ordföran-
den. 
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Utlåtanden av veterinärmedicinska skade-
nämnden skall begäras skriftligen. Ärenden 
kan föreläggas nämnden av ägaren eller inne-
havaren av ett djur som fått en veterinärmedi-
cinsk skada, veterinären som misstänks för 
behandlingsfel eller veterinärens arbetsgivare. 
Utlåtande behöver inte lämnas om begäran 
om utlåtande är uppenbart grundlös. 

Om en domstol har träffat ett avgörande i 
ett ärende där utlåtande begärs, får nämnden 
inte ta begäran om utlåtande till behandling 
till den del domstolen har avgjort ärendet. 
Om ärendet är anhängigt vid en domstol får 
utlåtande lämnas bara till domstolen på dess 
begäran. I ett ärende som behandlas av kon-
sumentklagonämnden får utlåtande lämnas 
också till denna på dess begäran. 

Nämnden kan kalla en part för att höras vid 
nämndens möte, om det behövs för att ären-
det skall kunna avgöras. Den andra parten 
skall då ges tillfälle att närvara. Parterna står 
själva för kostnaderna för sin inställelse. 
Nämnden har även rätt att höra sakkunniga, 
inhämta utlåtanden och utredningar och för-
rätta syn. 
 

Vid behandlingen av ärenden i nämnden 
iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen 
(434/2003), lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999), språklagen 
(423/2003) och samiska språklagen 
(1086/2003). 

Utlåtanden av nämnden ska begäras skrift-
ligen. Ärenden kan föreläggas nämnden av 
ägaren eller innehavaren av ett djur som fått 
en veterinärmedicinsk skada, av den veteri-
när som misstänks för behandlingsfel eller av 
veterinärens arbetsgivare. Utlåtande behöver 
inte lämnas om begäran om utlåtande är up-
penbart grundlös. 

Om en domstol har träffat ett avgörande i 
ett ärende där utlåtande begärs, får nämnden 
inte ta begäran om utlåtande till behandling 
till den del domstolen har avgjort ärendet. 
Om ärendet är anhängigt vid en domstol får 
utlåtande lämnas enbart till domstolen på 
dess begäran. I ett ärende som behandlas av 
konsumenttvistenämnden får utlåtande läm-
nas till denna på dess begäran. 

Nämnden kan kalla en part för att höras vid 
nämndens möte, om det behövs för att ären-
det ska kunna avgöras. Den andra parten ska 
då ges tillfälle att närvara. Parterna står själva 
för kostnaderna för att de inställer sig. Nämn-
den har även rätt att höra sakkunniga, inhäm-
ta utlåtanden och utredningar och förrätta 
syn. Bestämmelser om förrättande av syn 
finns i 38 § i förvaltningslagen (434/2003). 

Vid behandlingen av ärenden i nämnden 
iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen, 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999), språklagen (423/2003) 
och samiska språklagen (1086/2003). 

 
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-

ansvar tillämpas på nämndens ordförande 
samt på övriga medlemmar och ersättare när 
de behandlar ärenden som avses i denna lag. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974). 

 
5 § 

Beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Nämndens ordförande avgör frågor som 

gäller nämndens personal och ekonomi samt 
andra frågor som hänför sig till nämndens in-
terna förvaltning. I nämndens arbetsordning 
kan beslutanderätten i dessa frågor även över-
föras på vice ordföranden och en föredragan-
de. 

5 § 

Beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Nämndens ordförande avgör frågor som 

gäller nämndens ekonomi och andra frågor 
som hänför sig till nämndens interna förvalt-
ning. I nämndens arbetsordning kan beslu-
tanderätten i dessa frågor även överföras på 
vice ordföranden och en föredragande. 
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6 § 

Arvoden 

Till nämndens medlemmar och föredra-
gande och till sakkunniga som nämnden har 
hört betalas arvode för utförda uppdrag och 
resekostnadsersättning enligt grunder som 
jord- och skogsbruksministeriet har fastställt. 

6 § 

Arvoden och kostnadsersättningar 

Till nämndens medlemmar och till sakkun-
niga som nämnden har hört betalas arvode 
för utförda uppdrag och resekostnadsersätt-
ning enligt grunder som Livsmedelssäker-
hetsverket har fastställt. 
 

 
8 § 

  Personal 

Veterinärmedicinska skadenämnden har fö-
redragande med uppgiften som bisyssla. Fö-
redragandena anställs av nämndens ordföran-
de. Också föredragandena och den heltidsan-
ställda sekreteraren vid landsbygdsnäringar-
nas besvärsnämnd kan anlitas som föredra-
gande. 

8 § 

Personal 

Nämnden har ett behövligt antal föredra-
gande som anställs av Livsmedelssäkerhets-
verket. Behörighetsvillkor för föredragande 
är lämplig högre högskoleexamen. 
 

 
9 § 

Stödtjänster 

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd sör-
jer för veterinärmedicinska skadenämndens 
expeditions-, arkiverings-, registrerings- och 
bokföringsuppgifter samt för andra uppgifter 
som hänför sig till skadenämndens interna 
förvaltning med beaktande även av vad som 
bestäms med stöd av 5 a § 2 mom. lagen om 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 

9 § 

Stödtjänster 

Livsmedelssäkerhetsverket sörjer för 
nämndens expeditions-, arkiverings-, regi-
strerings- och bokföringsuppgifter samt för 
andra uppgifter som hänför sig till skade-
nämndens interna förvaltning. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den                 20  . 
Medlemmarna och ersättarna i den veteri-

närmedicinska skadenämnd som är verksam 
vid denna lags ikraftträdande, med undantag 
av nämndens ordförande och vice ordföran-
de, är medlemmar och ersättare till slutet av 
sin mandatperiod. 

Handlingar som avser utlåtandeärenden 
som är anhängiga vid denna lags ikraftträ-
dande överförs från landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd till Livsmedelssäkerhetsverket 
vid ikraftträdandet. 

——— 
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