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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med. förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om fin?n

sieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder. 

För att detaljhandeln i skärgården och i randområdena på fasta Åland skall 

kunna upprätthålla servicenivån utges räntestöd, investeringsbidrag, verksamhets

stöd och varutransportstöd ur landskapets medel. Bestämmelser om dessa stödfor-
. ;,· 

mer finns .i l~nd.skapslagen om fina.nsieringsstöd för detaljhand~ln i gl~5bygder 
. ., . ' .. ,. . ~ .'. ' 

(33/75). Lag~n är för närvarande tidsbegränsad så att beslut om}inaf)s.ieringsstöd 

endast kan fattas. t .• o.m. den 31 december 1989. På grund av finansieringsstödets 

regionalpolitiska betydelse föreslår landskapsstyrelsen att giltighetstiden för lagen 

förlängs med fyra år så att beslut om finansieringsstöd skall kunna f(!.ttas fram till 

den 1 januari 1994. 

Räntestöd kan enligt lagens 4 § beviljas för lån som företag upptar för att 

finansiera investeringar i verksamheten. De.t kan t.ex. gälla upplåning för att kunna 

reriovera eller bygga ut butiken eller upplåning för inköp av en butiksbil. För sådana 

invester:ingar kan även utges investeringsbidrag enligt lagens 10 §. I anslutning till 

butiker uppförs ofta kiosker, caf eer och liknande. Sådan kringverksamhet medför 

vanligen tillskott till butiksrörelsen och bidrar därigenom till att rörelsen kan 

d,rJyas vidare. Enligt landskapsstyrelsens uppfattning vore det därför. ändamålsen

ligt att räntestöd o.ch investeringsbidrag framdeles kunde utges även när fr~ga .är 

om investeringar i sådan kringverksamhet. Detta förutsätter en ändring av 4 §. 

Enligt bestämmelserna i lagens 7 § skall landskapsstyrelsen, när den beviljar 

räntestöd, även fastställa hur hög ränta som kreditinrättning får uppbära på det 

aktuella lånet. Det har dock visat sig att denna bestämmelse medför svårigheter 

för butiksägare att få låna medel till investeringar. Lagen föreslås därför ändrad så 

att landskapsstyrelsen framdeles endast skulle fastställa b~ioppet av det r:~ntestöd 

som skall betalas ur landskapets medel. Eventuellt överskjutande. ränta skulle 

betalas av butiksägaren. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs ,Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om finansieringsstöd för detaljhandeln 

glesbygder 



I enlighet med landstingets beslut ändras 4 §, 7 § 2 mom., 10 § 1 mom. samt 

17 § landskapslagen den 24 juli 197 5 om finansieringsstöd för detalj handeln i 

glesbygder (3J/7 5), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i landskapslagen den 25 juli 

1983 (35/83) samt 7 § 2 mom. och 10 § l rrlom. sådana de lyder i landskapslagen den 

5 juli 1979 (56/79), som följer: 

4 § 
Räntestöd kan beviljas 

1) för anskaffning av anläggningstillgångar som behövs för dagligvarubutik, 

2) för nybyggnads~, reparations- och ändringsarbeten i dagligvarubutik, 

3) för anskaffning av butiksbil eller -båt och för förbättring av sådan samt för 
- -

renbverlng av dess försäljningsutrymmeri, eller 
' : " ' 1 

4) för andra investeringar som 'öirekt stöder dagligvarubutikens verksamhet. \ 

7 § 

- - - - -- - - -·~ - - - -- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - -- - - -- - - - - - - - - ~'.~· 

Landskapsstyrelsen godkänner lån såsom räntestödskredit för handeln· samt 

beslutar om beloppet av räntestödet och för hur rnånga åt räntestöd skall betalas •. 

10 § 

Investeringsbidrag som avses i 4 § få uppgå till högst 30 procent av total

beloppet av det godtagbara kostnadsförslaget. Av särskild orsak och under• förut

sätt~ing ~it räntestöd int~ beviljas för samma projekt kan dock investeringsbidra

get uppgå till högst 50 procent av nämnda beiopp. 

17 §' 

Denna lag tillämpas på de ansöl<ningår orn finansieringsstöd som landskaps

styrelsen fattar beslut om under åren 197 5-1993. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. 

Mariehamn den 3 mars 1989 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson 


