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Enligt sändlista 

 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED 
FÖRSLAG TILL LAG OM TEMPORÄRA KOSTNADSSTÖD FÖR JORDBRUKET OCH VATTENBRUKET 

 
Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om  
det bilagda utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära kost-
nadsstöd för jordbruket och vattenbruket. De slutliga bestämningsgrunderna för stödet bedöms efter 
remissvaren i samband med processen för tilläggsbudget. 

Utlåtandena skickas senast på tisdagen den 17.1.2023 i första hand per e-post till adressen 
kirjaamo.mmm@gov.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 
STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.  

Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband 
med den. Propositionen är brådskande på grund av tidtabellen för tilläggsbudgeten. På grund av 
propositionens brådskande natur har man varit tvungen att avvika från anvisningarna om remissti-
dens längd. 

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form. Ministeriets begäran om utlåtande samt 
bilagor finns att få på ministeriets webbplats https://mmm.fi/sv/paremiss .Den undertecknade begäran 
om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 

Ytterligare information ges av Esa Hiiva, lantbruksråd, tfn 0295 162 265, och Petriina Wäre, 
specialsakkunnig (rättsliga frågor), tfn 0295 162 115. E-postadresserna har formen 
fornamn.efternamn@gov.fi. 

Kanslichef Jaana Husu-Kallio 

Specialsakkunnig Petriina Wäre 

Bilagor utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära kostnads-
stöd för lantbruket och vattenbruket 
propositionsutkastets huvudsakliga innehåll och lagförslag, översättning till svenska 
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Sändlista Justitieministeriet 

Statskontoret 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.y. 
Finlands Fiskodlarförbund rf 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Livsmedelsverket 
ANM Arbets- och näringsministeriet 
FM Finansministeriet 
Handelsträdgårdsförbundet rf 
Miljöministeriet 
Pellervo ekonomisk forskning PTT 
Naturresursinstitutet (Luke) 
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