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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag ~ngående ändring 

av landskapslagen om produktionsstöd, 

2) landskapslag angående ändring av 

2 och 6 §§ landskapslagen _om skatte

lättnader för främjande av produktions

verksamhet, 

3) landskapslag angående ändring 

av 16 § landskapslagen om räntestöds

kredi ter till kommuner för främjande 

av f öretagsverksamheten, 

4) landskapslag angående ändring 

av 8 och 13 §§ landskapslagen om 

transportstöd och 

5) landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om finansierings

stöd för detaljhandeln i glesbygder. 

Genom fyra temporära landskapslagar, landskapslagen den 2 mars 

1976 om produktionsstöd (10/76), landskapslagen den 17 augusti 

197(5,om skattelättnader för främjande av produktionsverksamhet 

(44/76), landskapslagen den 28 juli 1977 om räntestödskrediter 

till kommuner för främjande av företagsverksamheten (77/77) och 

landskapslagen den 16 oktober 1973 om transportstöd (56/73) 

har man velat trygga tillgången till fasta arbetsplatser, höja 

inkomstnivån och bibehålla tillgången till viktig service för 

befolkningen i landskapet. I riket finns motsvarande lagstift

ning och eftersom ett fortsatt behov av stöd föreligger har 

man beslutat förlänga giltighetstiden för motsvarande rikslagar 

(FFS 323/79, FFS 325/79, FFS~$27/79 och FFS 328/79). I land

skapslagen den 24 juli 1975 om finansieringsstöd för detalj

handeln i glesbygder stadgas om ett särskilt finansieringsstöd 

för att förbättra situationen för detaljhandeln i glesbygden. 

Giltighetstiden för rikets motsvarande lag (FFS 1086/74) har 

förlängts (FFS 184/79). 

Eftersom de nämnda stödåtgärderna är mycket betydelsefulla 

för landskapet föreslår landskapsstyrelsen att landskapslagarnas 

giltighetstider ändras så att de överensstämmer med vad som gäller 

för rikslagarna. Samtidigt föreslås att vissa materiella ändringar 

vidtas i landskapslagen om produktionsstöd och landskapslagen om 
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finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder. 

Detaljmotivering till landskapslagen·om produktionsstöd. 

För att förenkla beräkningsgrunderna för startbidragen föreslås 

att de lagstadgade socialutgifterna och andra indirekta arbets

kraftskostnader, som nu skall läggas till lönerna, alltid skall 

fastställas till 50 procent av de löner som utbetalas för arbets

tiden. I löner som utbetalas för arbetstiden inräknas inte semester

premier, löner eller andra ersättningar för semester, fridagar, 

utbildningstid eller sjuktid, vilka räknas till de indirekta 

arbetskrafts kostnaderna. 

Principerna i 14 §föreslås ändrade så att manvid beviljande 

av stöd inte bara skulle eftersträva att skapa nya arbetstill

fällen, utan även ta hänsyn till tryggande av redan befintliga 

arbetsplatser. 

De föreslagna ändringarna föranleder en redaktionell ändring 

av 5 §. 

Detaljmotivering till landskapslagen om finansieringsstöd för 

detaljhandeln i _glesbygder. 

~_l_:_ Grunderna enligt vilka finansieringsstöd kan beviljas 

föreslås utökade till att omfatta inte bara reparations- och 

ändringsarbeten utan också nybyggnadsarbeten. Nyuppförande av 

fast butik kommer dock sällan ifråga. Vad gäller butiksbil 

eller -båt skulle finansieringsstöd kunna ges för förnyande 

av försäljningsutrymmen i dessa. 

l_L Enligt 3 § 1 mom. 2 punkten i den nuvarande lagen är 

det ett villkor för att finansieringsstöd skall kunna beviljas 

att stödet inte har menlig inverkan på förutsättningarna för 

de butikers verksamhet, vilkas fortbestånd är beroende av samma 

kundunderlag. I rikets förordning rörande finansieringsstöd för 

detaljhandeln i glesbygder (FFS 179/75) stadgas att finansierings-

stöd inte får beviljas, om det på ett kortare vägavstånd än 

fem kilometer finns en annan butik i samma bransch. På grund 

av att butikerna i glesbygderna har fortsatt att minska kraftigt 

antal, har man funnit det ändamålsenligt att sänka denna gräns till 
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kilometer. I rikets nya lag stadgas därför att beviljande av 

finansieringsstöd förutsätter att stödet inte i oskälig 

grad inverkar menligt på förutsättningarna för 'andra butiker vars 

verksamhet berörs. Landskapsstyrelsens praxis vid beviljande 

av finansieringsstöd överensstämmer med vad som stadgas i rikets 

förordning. Den ändring av landskapslagen som nu föreslås 

syftar till att möjliggöra en ändring av landskapsstyrelsens 

praxis. 

7 §. Det nya momentet som fogats till 7 § är endast 

avsett att vara ett förtydligande av gällande lag. 

~ Enligt den nuvarande lagen kan hela räntan erläggas 

endast för de två första åren och under de följande tre åren 

hälften av räntan. Räntestödet föreslås höjt så att hela räntan 

för räntestödskredit kan erläggas under högst fem år. 

1..Q_j_~ Reglerna om att investeringsbidrag kan beviljas endast 

på grund av särskilda skäl, i de fall att bidraget är nödvändigt 

för att butiken skall kunna fullgöra en lagstadgad förpliktelse 

eller för att förhindra en avsevärt försämrad tillgång till 

service, föreslås slopade. För små projekt är det ändamålsenligt 

att bevilja enbart investeringsbidrag. Därför föreslås att 

investeringsbidrag på grund av särskilda skäl skall kunna uppgå 

till högst 50 procent i de fall att räntestöd inte beviljas för 

samma projekt. Enligt förslaget skulle investeringsbidrag kunna 

beviljas också för nybyggnad i anslutning till fast butik. I 

2 mom. föreslås att investeringsbidrag skall kunna utbetalas redan 

när projektet håller på att fullföljas. 

11 §. I det 2 mom. som föreslås fogat till 11 § stadgas att 

investeringsbidrag och räntestödskredit inte tillsammans får 

överstiga 90 % av projektets godtagbara kostnadsförslag för 

investeringar i anläggningstillgångar. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget 

till antagande 
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angående ändring av landskapslagen om produktionsstöd 

I enlighet med landstingets beslut ändr~ 5 § 1 mom, 

7 och 14 §§ samt 21 § 1 mom. landskapslagen den 2 mars 

1976 om produktionsstöd (10/76) som följer: 

5 § • 

Startbidrag beviljas på grundvalen av de löner som 

utbetalas för arbetstiden och indirekta arbetskrafts

kostnader som föranleds av att företag påbörjar eller 

utvidgar sin produktionsverksamhet. 

7 §. 

Startbidrag utgör i procent av det sammanlagda beloppet 

av de godtagbara löner som utbetalas för arbetstiden och 

indirekta arbetskraftskostnader, vilka anses uppgå till 

50 procent av nämnda löner: 

inom t.i.ll~ggsstödområde 

f5rsta året 30-40 % 
andra året 25-35 % 
tredje ·året 20-25 % 

14 §. 

inom övriga områden 

15-25 % 
5-15 % 

Nälf r denna lag avsett stöd beviljas, bör vid fast

ställande av stödets storlek eftersträvas att åstadkomma 

och trygga fasta arbetsplatser inom områden, där utbudet 

av arbetsplatser inte är tillräckligt. Särskild uppmärk

samhet skall fästas vid främjandet av näringslivet i 

skärgårdsområdena. Likaså bör en förbättring av orts-, 

närings- och arbetsmarknadsstrukturen samt servicenivån 

inom dessa områden eftersträvas. 

2 1 § • 

Denna lag träder omedelbart ikraft. Lagen tillämpas på 

understöd, som beviljas på grund av under åren 1975-1981 

inlämnade ansökningar och som används för investering, 

produktion eller utbildning, som påbörjats under åren 

1975-1982. 
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Lagens 5 § 1 mom. och 7 § 1 mom. tillämpas på bidrag 

som beviljas efter lagens ikraftträdande. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 2 och 6 §§ landskapslagen om skatte

lättnader för främjande av produktionsverksamhet. 
- - - - - - - - - Y '.l'I\, ~ 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 1 mom. 

och 6 § landskapslagen den 17 augusti 1976 om skattelätt

nader för främjande av produktionsverksamhet (44/76) som 

följer: 
2 § • 

Skattskyldig som under åren 1976-1981 grundar ny 

produktionsinrättning eller nytt turistföretag eller ut

vidgar sin produktionsinrättning eller sitt turistföretag 

eller förnyar dess maskinpark, anordningar eller inventa-
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rier så
1
att inrättningens produktionsförmåga eller pro-

duktionens förädlingsgrad väsentligt ökar, eller så att j 

företagets verksamhetskapacitet väsentligt ökar eller dess I 

kvalitetsnivå väsentligt stiger, har rätt att vid beskatt- I' 

1 

ningen för det skatteår, under vilket de för den nya inrätt

ningen eller det nya företaget eller för utvidgningen 

eller förnyelsen anskaffade anläggningstillgångarna 

tages i bruk, samt vid beskattningarna för de nio därpå 

följande skatteåren såsom avskrivningar från sin skatte-

pliktiga inkomst från anskaffningsutgifterna för sagda 

nya anläggningstillgångar avdraga det belopp, som avdragits 

som sådan avskrivning i den skattskyldiges bokföring. 

6 §. 

Penna lag tillämpas vid beskattningarna för åren 1976-

1990. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 16 § landskapsl~ge? om räntestödskrediter 

till kommuner för främjande av företagsverksamheten. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 16 § landskaps

lagen den 28 juli 1977 om räntestödskrediter till kommuner för 

främjande av företagsverksamheten (77/77) som följer: 

16 §. 
Denna lag tillämpas på beviljade~ räntestödskrediter 

för kommuns produktionsbyggnader för vilka ansökningar 

inkommit till landskapsstyrelsen under åren 1977-1981 och som 

används för finansiering av investeringar vilka inleds under 

åren 1977-1982. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 8 och 13 §§ landskapslagen om transportstöd. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 8 § 2 mom. och 

13 § landskapslagen den 16 oktober 1973 om transportstöd (56/73), 

sådana lagrummen lyder i landskapslagen den 31 maj 1976 (24/76), 

som följer: 

8 § • 

Förhandsbesked är bindande för landskapet under en tid 

av två år från det beskedet utgavs, förutsatt att grunderna för 

transportstödets erläggande inte under sagda tid förändrats, 

dock högst till utgången av år 1981. 

13 §. 
Denna lag ägev tillämpning på transporter, som ägt rum 

efter den 31 december 1975 och som försiggår före utgångenav 

år 1981. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om finansieringsstöd 

för detaljhandeln i glesbygder. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 6 § 1 mom., 8 oeh 

10 §§ landskapslagen den 24 juli 1975 om finansierings

stöd för detaljhandeln i glesbygder (33/75) samt 

fogas till 7 § ett nytt 2 mom. ocfötill 11 § ett nytt 

2 mom., varvid tidigare 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., 

som följer: 

2 § • 

Finansieringsstöd kan beviljas 

1) för anskaffande· av anläggningstillgångar, som 

behövs för livsmedels- eller dagligvarubutik, 

2) för utförande av nybyggnads-, reparations- och 

ändringsarbeten i livsmedels- eller dagligvarubutik, 

eller 

3) för anskaffande av butiksbil eller -båt samt för 

förnyande av försäljningsutrymmen i dessa. 

3 § • 

Med beaktande av stadgandet i 1 § beviljas finansie

ringsstöd under förutsättning 

1) att den fasta butik eller den butiksbil eller -båt, 

för vilken finansieringsstöd söks, beräknas ha förutsätt

ningar för verksamhet under minst fem år, och 

2) att stödet inte kan anses i oskälig grad inverka 

menligt på de butikers verksamhet, vilka i huvudsak är 

beroende av samma kundunderlag. 

6 § • 

I räntestödsbeslut avsett arbete i enlighet med 2 § 

skall inledas eller däri avsedd anskaffning av anlägg

nings- eller omsättningstillgång ske inom ett år från den 

dag, då den scmerhållit räntestödskredit fått del av 

beslutet. 
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7 § • 

Vid godkännande av lån såsom räntestödskredit för 

handeln fattar landskapsstyrelsen inom ramen för det i 

1 mom. angivna maximibeloppet beslut om hur hög ränta 

kreditinrättningen får uppbära för lånet. Landskaps

styrelsen beslutar för hur många år räntestöd skall er

läggas. 

8 §. 

I räntestöd erläggs, i enlighet med vad landskaps-

styrelsen vid godkännande av lån såsom räntestödskredit 

f.öl"rhandeln beslutar, högst den enligt 7 § fastställda räntan för 

maximalt fem låneår efter det investeringen blivit slut

förd eller efter det butiksbil eller -båt eller transport

medel anskaffats. 

10 §. 
Landskapsstyrelsen kan i investeringsbidrag bevilja 

högst 30 procent av totalbeloppet av det godtagbara 

kostnadsförslaget för i 2 § avsedda investeringar.Av 

särskilda skäl kan dock investeringsbidrag för handeln 

uppgå till högst 50 procent, om räntestöd för handeln 

inte beviljas för samma projekt. 

Investeringsbidrag kan utbetalas sedan sökanden på god

tagbart sätt visat att det i bidragsbeslutet avsedda 

' i! 

projektet håller på att fullfölJas. 'I 

11 §. 

Investeringsbidrag för handeln och räntestödskredit 

för handeln får tillsammans inte överstiga 90 procent av 

totalbeloppet av det godtagbara kostnadsförslaget för i 

2 § avsedda investeringar. 

Denna lag tillämpas på räntestödskrediter för handeln, 

som beviljas under tiden 1 mars 1979 - 31 december 1981, 

samt på investeringsbidrag för handeln, vilka används 
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för finansiering av investeringar som inleds undertiden 

1 mars 1979 - 31 december 1982. 

Mariehamn den 18 apri 1 19 7 9. 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 
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