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Referat 
Arbetsgruppen har till uppgift att utreda förutsättningarna för överföringen av ärenden som gäller ändringssökande 
och som handläggs vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd till de regionala förvaltningsdomstolarna. 
Arbetsgruppens mandattid är 1.10.2005–31.12.2006. 
 
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är en besvärsinstans i form av en nämnd och den är verksam på jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Antalet ärenden som har inkommit till nämnden har under 2000-talet 
varierat mellan 300 och 420. Största delen av nämndens ärenden (cirka 90 %) är olika besvär som till största delen 
gäller jordbrukets stödsystem och angår gemenskapsrätten. I dessa ärenden är beslutsfattarna arbetskrafts- och 
näringscentralerna ganska jämnt från olika delar av Finland. Resten består av olika ärenden som gäller fiske, jakt och 
Forststyrelsens myndighetsbeslut. 
 
I flertalet av beslut av olika förvaltningsområden kan nu för tiden sökas ändring hos de regionala 
förvaltningsdomstolarna som är åtta till antalet. Förvaltningsdomstolarna handlägger och avgör redan nu olika frågor 
om jord- och skogsbruket, t.ex. finansiering av skogsbruket, avbytarservice och renskötsel. Andra anknytningar till 
jordbruket är ärenden om jordbruksbeskattningen, generationsväxlingsbeskattningen och bygglov av lantgårdar. 
Flera kategorier av ärenden som handläggs vid förvaltningsdomstolarna har också anknytningar till 
gemenskapsrätten, t.ex. mervärdesskatteärenden och ärenden som gäller stöd ur EU:s olika strukturfonder. 
 
Arbetsgruppen anser att det inte finns ett principiellt hinder för överföring av ärenden som i dag handläggs vid 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd till de allmänna regionala förvaltningsdomstolarna. Arbetsgruppen föreslår 
som en grundläggande linjedragning för överföringen av ärendena till förvaltningsdomstolarna att antingen alla 
ärenden som handläggs vid landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd fördelas mellan alla förvaltningsdomstolar eller att 
ärenden som gäller jordbrukets stödsystem eller en del av dem centraliseras till någon av de mellanstora 
förvaltningsdomstolarna, dvs. Tavastehus, Vasa eller Åbo förvaltningsdomstol och endast ärenden som gäller jakt, 
fiske, lag om samfällighet eller Forststyrelsens myndighetsbeslut fördelas mellan alla förvaltningsdomstolar. 
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