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L a g

1133/2014

om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 12 kap. 8 § samt 14

kap. 1 § 1 mom. och 2 § som följer:

12 kap.

Genomförande av offentlig arbetskrafts-
och företagsservice och tillhörande samar-

bete

8 §

Beviljande, utbetalning och återkrav av stöd
och ersättningar

Närings-, trafik- och miljöcentralernas
samt arbets- och näringsbyråernas utveck-
lings- och förvaltningscenter betalar ut stöd
och ersättningar som med stöd av denna lag
beviljats av arbets- och näringsbyrån samt
kontrollerar användningen av anslag som an-
visats statliga ämbetsverk eller inrättningar.
På beviljande, utbetalning och återkrav av
stöd och ersättning tillämpas statsunder-
stödslagen (688/2001), om inte något annat
föreskrivs i denna lag. Utvecklings- och för-
valtningscentret är statsbidragsmyndighet en-
ligt statsunderstödslagen när stöd eller ersätt-
ning återkrävs.

När arbets- och näringsbyrån beviljar en-

skilda kunder stöd eller ersättning tillämpas
inte vad som i 11 § 4 och 5 mom. i statsun-
derstödslagen föreskrivs om vad som ska an-
tecknas i beslutet, vad som i 15—18 § före-
skrivs om statsbidragsmyndighetens tillsyns-
uppgift, granskningsrätt, utförande av gransk-
ning och handräckning och vad som i 24 och
25 § föreskrivs om ränta och dröjsmålsränta.

Om det har beslutats att stöd eller ersätt-
ning som betalats ut till en enskild kund ska
återkrävas, ska det vid kvittning av det be-
lopp som enligt beslutet ska återkrävas mot
förmåner som utvecklings- och förvaltnings-
centret senare betalar ut iakttas vad som i 4
kap. 48 § i utsökningsbalken (705/2007) fö-
reskrivs om skyddat belopp vid utmätning av
lön. Med samtycke av den enskilda kunden
kan kvittning dock ske till ett större belopp.

Närmare bestämmelser om förfarandet när
stöd och ersättningar söks, beviljas och beta-
las, om kontroll av användningen av anslag
som anvisats statliga ämbetsverk eller inrätt-
ningar samt om den inbördes uppgiftsfördel-
ningen mellan arbets- och näringsbyrån och
utvecklings- och förvaltningscentret utfärdas
genom förordning av statsrådet.
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14 kap.

Sökande av ändring

1 §

Omprövningsbegäran och besvär

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
får omprövning av beslut som arbets- och
näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltning-
ens kundservicecenter, närings-, trafik- och
miljöcentralen och närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas samt arbets- och näringsbyrå-
ernas utvecklings- och förvaltningscenter fat-
tat enligt denna lag begäras hos den myndig-
het som fattat beslutet, enligt vad som be-
stäms i 7 a kap. i förvaltningslagen
(434/2003).
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Hur omprövningsbegäran och besvär inver-
kar på verkställigheten av beslut

Ett beslut som arbets- och näringsbyrån,
arbets- och näringsförvaltningens kundservi-
cecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen
eller närings-, trafik- och miljöcentralernas
samt arbets- och näringsbyråernas utveck-
lings- och förvaltningscenter fattat med stöd
av denna lag får verkställas även om ompröv-
ning av beslutet har begärts eller besvär har
anförts, om inte den myndighet som behand-
lar omprövningsbegäran eller besvärsmyn-
digheten beslutar något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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