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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE: Proposition med förslag till reform av lagstiftningen om regionutveckling och Europeiska unionens fonder för regional- och strukturpolitik

Arbets- och näringsministeriet ber dem som nämns i sändlistan yttra sig om det
bifogade förslaget från arbetsgruppen i fråga om översynen av lagstiftningen om
regionutveckling. Översynen innefattar propositioner med förslag till lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik respektive lag om finansiering av regionutveckling och projekt inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Förslagen har tagits fram av tjänstemän vid ministeriet med hjälp av den arbetsgrupp ministeriet tillsatte den 2 oktober
2019.
Orsaken till att det behövs beredning av ny lagstiftning som gäller regionutveckling,
genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt projektfinansiering är att systemet för regionutveckling delvis behöver ses över och att det
behövs reglering till följd av regelverket för EU:s regional- och strukturpolitik för programperioden 2021–2027. Den nya lagstiftningen om regionutveckling avses träda
i kraft den 1 januari 2021. Den tillämpas på den nationella regionutvecklingen och
på projekt under programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för regional- och
strukturpolitik (Eruf, ESF+ och FRO). Tidsplanen för den nya lagstiftningens ikraftträdande beror på tidsplanen för den nya programperioden.
Som bilaga finner ni en promemoria om varför reformen görs, vilken lagstiftning som
upphävs och de viktigaste förslagen plus utkast till lagar och tillhörande specialmotivering. Remissinstanserna ombeds framföra sina synpunkter tydligt med fokus på
promemorian om de viktigaste förslagen och frågorna i slutet av den och separat på
bägge lagförslagen och tillhörande motiv (med fokus kapitel- och paragrafvis). Blanketten för begäran om utlåtande och frågorna hjälper er att rikta synpunkterna rätt.
Vi ber er ge in ert utlåtande på finska senast den 19 maj 2020 i elektronisk form på
webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Begäran om utlåtande ska publiceras på
svenska på Utlåtande.fi-webbplatsen under veckan 16. Vi ber er lämna in ert utlåtande på svenska senast den 29 maj 2020 i elektronisk form på webbplatsen
Utlåtande.fi.
Den som vill lämna utlåtande måste registrera sig. Dessutom krävs stark autentisering. Anvisningar för detta finns på webbplatsen.
Länk till webbplats på finska: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI
Länk till webbplats på svenska (utlåtande.fi): https://www.lausuntopalvelu.fi/SV
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Närmare upplysningar om lagreformen:
konsultativ tjänsteman Elina Isoksela, tfn 0295-063 719
regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius, tfn 0295-064 937
konsultativ tjänsteman Tarja Reivonen (särskilt genomförandelagen och planering
av regionutveckling), tfn 0295-064 942
konsultativ tjänsteman Jenni Hyvärinen (särskilt finansieringslagen) , tfn 0295049 288
konsultativ tjänsteman Hanna Liski-Wallentowitz (särskilt finansieringslagen) , tfn
0295-064 942
specialsakkunnig Helinä Yli-Knuutila (Interreg-reglerna för båda lagarnas del), tfn
0295-047 146
E-post: fornamn.efternamn(at)tem.fi.

BILAGOR

Överdirektör

Marja-Riitta Pihlman

Regionutvecklingsdirektör

Johanna Osenius

De viktigaste förslagen
Utkast till lag om genomförande (Genomförandelagen) och specialmotivering
Utkast till lag om finansiering (Finansieringslagen) och specialmotivering

SÄNDLISTA Landskapsförbunden
Ålands landskapsregering
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Regionförvaltningsverken
Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet
Arbets- och näringsministeriet/avdelningarna
Finanscontrollerfunktionen
Rådet för bedömning av lagstiftningen
Justitiekanslersämbetet
Statens revisionsverk
Dataombudsmannen
Statistikcentralen
Livsmedelsverket
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Innovationsfinansieringsverket Business Finland
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Finlands Kommunförbund
Stora städer/Landskapscentrum (registraturen)
Helsingfors:
Esbo
Vanda
Tammerfors
Åbo
Uleåborg
Lahtis
Kuopio
Vasa
Björneborg
Jyväskylä
Villmanstrand
Joensuu
Seinäjoki
S:t Michel
Rovaniemi
Kouvola
Karleby
Tavastehus
Kajana
Nätverket för regionstäder
Finlands näringsliv
Centralhandelskammaren
Företagarna i Finland
Akava rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Finlands naturskyddsförbund
Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf
Sametinget
Landsbygdspolitiska rådet
Skärgårdsdelegationen

FÖR
KÄNNEDOM Delegationen för förnyelse i regionerna
Arbetsgruppen för beredning av reformen av regionutveckling och lagstiftningen
om strukturfonderna

