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L a g

27/2014

om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inom jord- och skogs-
bruksministeriets ansvarsområde på utarbe-
tande, genomförande, utvärdering och över-
vakning av program som hänför sig till ut-
veckling av näringsverksamheten på lands-
bygden, förbättring av gårdsbrukens konkur-
renskraft, främjande av ett hållbart nyttjande
av förnybara naturtillgångar och förbättring
av boendemiljön på landsbygden samt till
annan motsvarande utveckling av landsbyg-
den.

2 §

Förhållandet till Europeiska unionens
lagstiftning

Denna lag tillämpas på utarbetande, ge-
nomförande, utvärdering och övervakning av
program som helt eller delvis finansieras av
Europeiska unionen, om inte något annat föl-
jer av Europeiska unionens lagstiftning eller
av någon annan lag. Denna lag tillämpas inte

på program som finansieras via Europeiska
garantifonden för jordbruket, Europeiska
havs- och fiskerifonden, Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden eller Sammanhållningsfonden.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) program de program för landsbygdsut-

veckling som finansieras antingen med Euro-
peiska unionens medel och nationella medel
eller uteslutande med nationella medel eller
uteslutande med Europeiska unionens medel,

2) förordningen om allmänna bestämmel-
ser Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1303/2013 om fastställande av ge-
mensamma bestämmelser för Europeiska re-
gionala utvecklingsfonden, Europeiska soci-
alfonden, Sammanhållningsfonden, Europe-
iska jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling och Europeiska havs- och fiskerifonden,
om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållnings-
fonden och Europeiska havs- och fiskerifon-
den samt om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 1083/2006, som omfattas av
den gemensamma strategiska ramen,
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3) den horisontella förordningen Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013 om finansiering, förvaltning och
övervakning av den gemensamma jordbruks-
politiken och om upphävande av rådets för-
ordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94,
(EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr
1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4) landsbygdsförordningen Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
1305/2013 om stöd till landsbygdsutveckling
från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande
av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

5) lokal aktionsgrupp en av jord- och
skogsbruksministeriet godkänd intressegrupp
som avses i artikel 32 i förordningen om
allmänna bestämmelser och som består av de
aktörer som deltar i den lokala landsbygdsut-
vecklingen.

2 kap.

Programarbete

4 §

Godkännande och ändring av program

Statsrådet beslutar om godkännandet av
programförslag som finansieras med Europe-
iska unionens medel innan förslaget sänds till
Europeiska kommissionen. Program som fi-
nansieras uteslutande med nationella medel
godkänns av statsrådet.

Vid ändring av program ska bestämmel-
serna om godkännande av program i 1 mom.
iakttas. Jord- och skogsbruksministeriet ska
dock fatta beslut som gäller ändringar av
ringa betydelse samt beslut om sändande av
programförslag.

5 §

Regionala planer för utveckling av
landsbygden

Regionala planer för utveckling av lands-
bygden ska utarbetas för uppsättning av re-
gionala mål och beredning av åtgärder beträf-
fande dem. Närings-, trafik- och miljöcentra-

lerna svarar för utarbetandet av de regionala
utvecklingsplanerna inom sina verksamhets-
områden.

Den regionala utvecklingsplanen ska inne-
hålla den regionala utvecklingsstrategin, prio-
riteringar som stöder genomförandet och ur-
valskriterier. Närmare bestämmelser om de
regionala utvecklingsplanernas innehåll och
struktur samt om förfarandet när planerna
utarbetas eller ändras får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

6 §

Lokala utvecklingsstrategier

Lokala utvecklingsstrategier för landsbyg-
den ska utarbetas för uppsättning av lokala
mål och beredning av åtgärder beträffande
dem. Lokala intressegrupper som uppfyller
kraven enligt 16 § 2 mom. svarar för utarbe-
tandet av utvecklingsstrategierna.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid
utarbetande, ändring och val av lokala ut-
vecklingsstrategier samt om strategiernas
innehåll och struktur får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

7 §

Samarbete

Program, regionala utvecklingsplaner och
lokala utvecklingsstrategier ska utarbetas i
samarbete med de aktörer som är viktiga med
tanke på landsbygdsutvecklingen. Om ut-
vecklingsåtgärderna gäller andra ministeriers
än jord- och skogsbruksministeriets ansvars-
område ska programmen utarbetas i samar-
bete med dessa ministerier. Jord- och skogs-
bruksministeriet deltar i utarbetandet av det
partnerskapsavtal som avses i artikel 5 i för-
ordningen om allmänna bestämmelser.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för
att programmen samordnas med de övriga
programmen och finansieringsinstrumenten.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ser till
att den regionala planen för utveckling av
landsbygden och genomförandet av de regio-
nala åtgärder som ingår i programmet sam-
ordnas med övriga program och utvecklings-
åtgärder som genomförs i regionen. För sam-
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ordningen av de lokala utvecklingsstrategi-
erna svarar de lokala intressegrupper som
avses i 6 § 1 mom. i samarbete med regio-
nens närings-, trafik- och miljöcentral.

Närmare bestämmelser om de aktörer som
avses i 1 mom., om samarbetet vid skötseln
av uppgifter enligt denna lag samt om sam-
ordning av program, planer och strategier får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Myndigheter och andra organ

8 §

Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet
1) svarar för beredningen av program och

av de strategier som ingår i dem samt för
beredningen av ändringar i programmen och
strategierna,

2) planerar användningen av program-
medlen, bereder fördelningen av medlen och
anvisar medel till de aktörer som sköter upp-
gifter enligt denna lag,

3) övervakar tillsammans med den över-
vakningskommitté som avses i 14 § kvalite-
ten på genomförandet av programmen och
följer utfallet och verkningarna av program-
men,

4) gör eller låter göra de utvärderingar
som behövs för genomförandet av program
och som förutsätts i Europeiska unionens lag-
stiftning,

5) svarar för styrningen när de regionala
planerna för landsbygdens utveckling och de
lokala utvecklingsstrategierna utarbetas,

6) godkänner lokala aktionsgrupper,
7) godkänner de innovationsgrupper för

landsbygden som avses i 5 § 30 punkten i
lagen om stödjande av landsbygdens utveck-
ling (28/2014).

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för godkännande av de lokala aktions-
grupperna och innovationsgrupperna för
landsbygden samt om förfarandet i samband
med godkännandet får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

9 §

Landsbygdsverkets uppgifter

Landsbygdsverket svarar för planeringen,
utvecklingen och övervakningen av verkstäl-
ligheten av program samt för utbetalningen
av medel och för en tillräcklig kontroll av
användningen av medel. Landsbygdsverket
leder och övervakar de förmedlande organ
som avses i 10 § och de lokala aktionsgrup-
perna när de sköter uppgifter som gäller
verkställigheten av program. Landbygdsver-
ket kan dessutom sköta uppgifter som gäller
verkställigheten av program i enlighet med
vad som särskilt föreskrivs i lag.

10 §

Förmedlande organ

Förmedlande organ enligt 5 § 29 punkten i
lagen om stödjande av landsbygdens utveck-
ling är närings-, trafik- och miljöcentralerna
och kommunernas landsbygdsnäringsmyn-
digheter.

Det förmedlande organet svarar inom sitt
verksamhetsområde för de uppgifter som gäl-
ler beviljande, utbetalning och övervakning
av stöd i enlighet med vad som särskilt före-
skrivs i lag.

11 §

Förvaltningsmyndighet

Jord- och skogsbruksministeriet är i artikel
66 i landsbygdsförordningen avsedd förvalt-
ningsmyndighet. Förvaltningsmyndigheten
svarar för programförvaltningen och sköter
de uppgifter som åligger förvaltningsmyndig-
heten enligt Europeiska unionens lagstiftning
eller denna lag.

12 §

Utbetalande organ

Jord- och skogsbruksministeriet utser i en-
lighet med förordningen om allmänna be-
stämmelser en myndighet inom sitt förvalt-
ningsområde till utbetalande organ enligt ar-
tikel 7 i den horisontella förordningen. Det
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utbetalande organet svarar för de uppgifter
som ålagts det i Europeiska unionens lagstift-
ning under iakttagande av principerna för
oklanderlig medelsförvaltning. Det utbeta-
lande organet styr och övervakar de förmed-
lande organen när dessa sköter uppgifter som
hör till det utbetalande organets ansvar.

13 §

Attesterande organ

På utseende av det attesterande organ som
avses i artikel 9 i den horisontella förord-
ningen samt på organets uppgifter och befo-
genheter tilllämpas bestämmelserna om attes-
terande organ i lagen om verkställighet av
jordbruksstöd (192/2013).

14 §

Övervakningskommitté

Bestämmelser om sammansättningen av,
ledamöterna i och uppgifterna för den över-
vakningskommitté som avses i artikel 47 i
förordningen om allmänna bestämmelser
finns i Europeiska unionens lagstiftning.
Statsrådet tillsätter övervakningskommittén
och utfärdar närmare bestämmelser om dess
sammansättning. Jord- och skogsbruksmini-
steriet beslutar om utnämnande av en leda-
mot i kommittén istället för en ledamot som
har avgått.

Övervakningskommittén ska utarbeta en
arbetsordning, som jord- och skogsbruksmi-
nisteriet fastställer. Kommittén ska i sitt be-
slutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett
enhälligt beslut inte kan fattas blir den me-
ning gällande som har omfattats av minst två
tredjedelar.

Bestämmelser om det förfarande som över-
vakningskommittén iakttar när den sköter
sina lagbestämda uppgifter finns i förvalt-
ningslagen (434/2003), språklagen
(423/2003), samiska språklagen (1086/2003),
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) och lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003). På dem som deltar i kommit-
téns beslutsfattande tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar när de

sköter uppgifter som föreskrivits för övervak-
ningskommittén. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).

15 §

Landsbygdsnätverket

De uppgifter som avses i artikel 54 i lands-
bygdsförordningen sköts av det landsbygds-
nätverk som avses i nämnda artikel. Närmare
bestämmelser om det organ som svarar för
landsbygdsnätverkets verksamhet, om styr-
ningen av verksamheten samt om innehållet i
och förfarandet för godkännande av verksam-
hetsplaner och verksamhetsberättelser utfär-
das genom förordning av statsrådet.

16 §

Lokala aktionsgrupper

De lokala aktionsgrupperna svarar för
skötseln av de uppgifter som avses i artikel
34 i förordningen om allmänna bestämmelser
och deltar i skötseln av de uppgifter som
avses i artikel 42 i landsbygdsförordningen
enligt vad som särskilt bestäms i lag.

En lokal aktionsgrupp kan vara en registre-
rad förening eller ett andelslag som har till-
räckliga verksamhetsmässiga, ekonomiska
och administrativa förutsättningar för att
sköta de uppgifter som lokala aktionsgrupper
har. Medlemmarna i en lokal aktionsgrupp
ska bestå av en bred representation av olika
lokala aktörer på verksamhetsområdet, och
verksamheten i aktionsgruppen ska vara öp-
pen för alla. Åtminstone de myndigheter och
föreningar som är viktiga med tanke på den
lokala landsbygdsutvecklingen samt invå-
narna i det område där den lokala utveck-
lingsstrategin genomförs ska vara företrädda i
den lokala aktionsgruppen. I styrelsen för en
lokal aktionsgrupp ska företrädare för verk-
samhetsområdets kommuner, privaträttsliga
sammanslutningar eller stiftelser samt före-
trädare för lokalbefolkningen vara jämlikt re-
presenterade.

Bestämmelser om det förfarande som de
lokala aktionsgrupperna ska iaktta när de
sköter sina lagbestämda uppgifter finns i för-
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valtningslagen, språklagen, samiska språkla-
gen, lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet och lagen om elektronisk kom-
munikation i myndigheternas verksamhet. På
dem som deltar i en lokal aktionsgrupps be-
slutsfattande och på dem som är anställda vid
aktionsgruppen tillämpas bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter upp-
gifter som föreskrivits för en lokal aktions-
grupp. Bestämmelser om skadeståndsansvar
finns i skadeståndslagen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §

Information om program

Om programmets möjligheter och effekter
ska omfattande information ges i den region
där programmet genomförs. Jord- och skogs-
bruksministeriet, Landsbygdsverket och
landsbygdsnätverket svarar för den riksom-
fattande informationen. De förmedlande or-
ganen och de lokala aktionsgrupperna svarar
för informationen inom sina verksamhetsom-
råden.

18 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Det förmedlande organet och de lokala
aktionsgrupperna ska trots sekretessbestäm-
melserna ge jord- och skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och det utbetalande orga-

net alla upplysningar som är nödvändiga för
skötseln av de uppgifter som avses i denna
lag.

19 §

Finansiering från Europeiska unionen

Europeiska unionens finansiella bidrag in-
täktsförs i statsbudgeten. Om programmets
nationella finansieringsandel beviljas med
medel från gårdsbrukets utvecklingsfond, in-
täktsförs Europeiska unionens finansiella bi-
drag till gårdsbrukets utvecklingsfond.

20 §

Ändringssökande

Ändring i jord- och skogsbruksministeriets
beslut om godkännande av en lokal aktions-
grupp och en innovationsgrupp för landsbyg-
den får sökas genom besvär hos högsta för-
valtningsdomstolen på det sätt som föreskrivs
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

21 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 22 januari
2014.

Genom denna lag upphävs lagen om för-
valtning av program som hänför sig till ut-
veckling av landsbygden (532/2006).

De bestämmelser som gällde vid denna
lags ikraftträdande ska tillämpas på program
vars genomförande har inletts före ikraftträ-
dandet.

Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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