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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 13/1988-89 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om finansieringsstöd 

för detaljhandeln i glesbygder. 

Landstiftget har den 10 mars 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört överinspektören för 

landskapsstyrelsens näringsavdelning Tor-Erik Söderlund och lagberedningssekrete

raren Michael Patrickson, får härmed anföra följande. 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att giltighetstiden för ovannämnda 

landskapslag förlängs med fyra år. Dessutom föreslås att finansieringsstöd, i form 

av räntestöd för lån och investeringsbidrag, skall kunna ges för sådan verksamhet 

kring dagligvarubutikerna i skärgården och i randområdena på fasta Åland, som 

uppkommer vid sidan av den egentliga affärsrörelsen och som direkt främjar dess 

verksamhet och det ekonomiska resultat butiken uppnår. Avslutningsvis framställs 

förslag om att landskapsstyrelsen inte l framtiden skulle fastställa hur hög ränta 

kreditinrättningen får uppbära för det lån denna beviljar butiksägare och för vilket 

landskapet erlägger räntestöd i enlighet med lagen. I stället skall landskapsstyrel

sen fastställa räntestödet till ett visst belopp. 

Utskottet konstaterar att förslagen avser att utvidga området för de investeringar 

i detaljhandeln i glesbygder som kan stödas med landskapsmedel och~ då en 

anpassning till gängse marknadsränta på investeringslån möjliggörs, underlätta det 

för butiksägare att härutöver erhålla lån från kreditinrättningarna. Med beaktande 

av att ändringarna tar sikte på att öka möjligheterna för butiksägare att erhålla 

finansieringsstöd och av att stödet har en regionalpolitisk betydelse, har utskottet 

funnit anledning att i huvudsak omfatta landskapsstyrelsens förslag. 

Utskottet konstaterar att inledningen till 4 § i framställningen på grund av en 

felskrivning inte kommit att motsvara landskapsstyrelsens avsikt att inte ändra på 

densamma inledningen, varför utskottet korrigerat felskrivningen så att inledningen 

återfått den lydelse den har i gällande lag. 

Beträffande 4 § 3 punkten, vilken för närvarande ingår i gällande lag och vilken i 

framställningen kvarstår i oförändrad lydelse, önskar utskottet framhålla att det 
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ställer sig tveksamt till huruvida det i praktiken är möjligt att stöda en butiksägare 

så att denne kan investera i en butiksbil eller -båt utan att detta medför att 

butiksägaren automatiskt konkurrerar med andra näringsidkare i samma bransch 

inom samma område. För det fall att ett behov av ovannämnd rörlig handel 

framdeles skulle uppstå, anser utskottet det dock inte i detta skede nödvändigt att 

ändra bestämmelsen, varför den omfattas som den lyder i framställningen. Utskot

tet noterar i sammanhanget att lagens 2 § förutsätter att landskapsstyrelsen vid 

beviljande av finansieringsstöd noggrant kontrollerar att konkurrensförhållandena 

inom ett område inte snedvrides till följd av stödet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändring: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder 

(Ingressen lika som i framställningen). 

4 § 

Räntestöd och investeringsbidrag kan beviljas 

1) för anskaffning av anläggningstlllgångar 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 

renovering av dess försäljningsutrymmen, eller 

f./.) för andra investeringar som direkt stöder dagligvarubutikens verksamhet. 

7, 10 och 17 § § 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 30 mars 1989 
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På lag- och ekonomiutskottets vägnan 

Anders Eriksson 

ordförande 

Janina Groop 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söderlund 


