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LAG- OCH EKONO~IUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 9/1982-

83 med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag om produkti.onsstöd, 

2) landskapslag angående ändring av 2 och 6 

§§ landskapslagen om skattelättnader för 

främjande av produktionsverksarnhet, 

3) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om transportstöd och 

4) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om f inansieringstöd för detaljhandeln 

i glesbygder. 

Landstinget. har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över ovan nänmda 

framställning. Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Pia 

Rothberg, lantrådet Folke Woivalin, lagberedningschefen Christer Jansson, 

näringschefen Tor Mattsson, verkställande direktören för Alands företagar

byrå Gunnar Mattsson, skattedirekt.ören Jarl Hermansson och utvecklings

planeraren Dag Boman, får vördsamt anföra följande. 

Landskapslag om produktionsstöd 

Beträffande zonindelningen i 1 § har utskottet erfarit att den baserar sig 

på en överenskommelse mellan landskapsstyrelsen och riksmyndigheterna. I 

vissa gränsområden, där sammq. förhållanden råder på båda sidor om en zon

gräns, kan det dock synas uppstå orättvisor. Sådana situationer kan dock 

undvikas vid beviljande av bidrag genom att anpassa de procentskalor som 

föreslagits. 

Lag-: och ekonomiutskottet har i anslutning till 1 § konstaterat att landskaps

styrelsen med specialiserat jordbruk avser arbetsintensiva och ickekonventio

nella odlingar. Landskapsstyrelsen anser också att s.k. alternativ odling in

ryms i begreppet specialiseru.t jordbruk och att l;:mdsku.psstyrelsen dtlrför 

enligt sista momentet i 1 § har möjlighet att ge stöd för alternativ odling. 

Utskottet, som har omfattat landskapsstyrelsens förslag i 11 §att kommunernas 

inflytande över viktiga understöd skall ökas, anseT dock att remissförfarandet 

bör göras obligatoriskt för att bestämmelsen skall få ett reellt innehåll. 

I övrigt har endast mindre stilistiska ändringar föreslagits som inte i sak 

avviker från landskapsstyrelsens framställning. 
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Landskapslag angående ändring av 2 och 6 §§ landskapslagen om skatte

lättnader för främjande ··av produktionsverksamhet. 

Lag- och ekonomiutskottet har konstaterat att förslaget beträffande skatte

lättnader även för begagnade an1 äggningsfi llgångar inarbetats i gäl lanc1e 

landskapslag om skattelättnader för främjande av produktionsverksaniheten 

(44/76), va1för lagens bestämmelser bör tillänpas från och med år 1976. 

Landskapslag angående ändring av landskapslagen om f inaniseringsstöd för 

detaljhandeln i glesbygder. 

Utskottet har föreslagit en omdisposition av paragraferna för att erhålla 

ett mera logiskt sammanhang. Dessutom har utskottet föreslagit att i 10a § 

avsett verksamhetsstöd även skal] kunna beviljas för butiksbil eller -båt. 

Med hänvisning till det ovan anförda f är utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i landskapsstyrelsens 

framställning ingående lagförslagen sålvdande: 

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

om produktionsstöd 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

(1 - 4 kap. som i framställningen). 

5 kap. 

Ansökan om och erläggande av produktionsstöd. 

'11 §. 

( 1 mom. som i framställningen) . 

I ärenden som gäller principiellt viktiga eller betydande understöd 

skall landskapsstyrelsen inhämta ekonomiska rådets och den berörda kom

munens yttrande. 

12-13§§. 

(Som i framställningen). 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser. 
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14 §. 

När i denna lag avsett stöd beviljas, skall vid fastställandet av 

stödets storlek eftersträvas att åstadkorrnna fasta arbetsplatser inon1 om

råden där utbudet av arbetsplatser inte är tillräckligt. Särskild upp

märksamhet skall fästas vid främjande av näringslivet i skiirgårdsornrådena. 

Likaså skall en förbättring av orts-, närings- och arbetsmarknadsstrukturen 

samt servicenivån inom dessa områden eftersträvas. 
15 §. 

(Som i framställningen). 

16 §. 
(1 - 3 mom. som i framställningen). 

Landskapsstyrelsen kan bestärrnna att på bidrag som skall återbetalas 

skall utgå ränta enligt i motsvarande rikslag gällande räntesats. 

17 §. 

Om bidragstagare vid ansökan 0m bidrag på viss väsentlig punkt givit 

felaktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som väsentligt inverkar 

på beviljandet av bidraget eller vägrat lämna erforderliga uppgifter, skall 

bidraget helt eller delvis återbetalas. På bidrag som skall återbetalas ut

går enligt i motsvarande rikslag föreskriven ränta. 

18 §. 

(Som i framställningen). 

19 §. 

(1 mom. som i framställningen). 

Även om besvär anförts kan i 16 och 17 §§ avsedda beslut verkställas. 

20 §. 
(Som i framställningen). 

21 §. 

Denna 1ag träder i kraft den 1 maj 1983. Lagen tillämpas på bidrag som efter 

det att lagen trätt i kraft beviljas på grund av ansökningar som inkommit 

till landskapsstyrelsen före lagens ikraftträdande eller under tiden 1. 5. T.98:1 -

31.12.1989 och som används för investering, produktion eller utveckling som 

inleds innan lagen trätt i kraft eller under tiden 1.5.1983 - 31.12.1991. 

( 2 mom. som i framställningen) . 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 2 och 6 §§ landskapslagen om skattelättnader för 

befrämjande av produktionsverksamhet. 

(Ingressen, lagtexten och ikraftträdelsebestfumnelsema som i fram

ställningen). 

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

ru1gående ändring av landskapslagen om transportstöd. 

(Ingressen och lagtexten som i framstäl1ningcn). 

Bestärrrrnelsema i 4 § 2 mom. och 7 § 2 mom. tillämpas inte på transporter 

som sker före den 1 maj 1983. 

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

angående ändring av landskapslagen om finaniseringsstöd för detaljhandeln 

i glesbygder. 

(Ingressen som i framställningen). 

§. 

(Som i framstä1lningen). 

2 §. 

Med beaktande av bestämmelserna i 1 § beviljas finansieringsstöd under 

förutsättning 

1) .'.ltt den fasta butik, den hutiksbil eller -båt för vilken riintestöcl 

eller investeringsbidrag söks, beräknas ha förutsättningar för verksamhet 

under minst fem år och 

2) att stödet inte kan anses i oskälig grad inverka menligt på de bu

tikers verksamhet vilka i huvudsak är beroende av samma kundunderlag. 

Landskapsstyrelsen kan vid behov fastställa närmare regler för be

viljande av finansieringsstöd. 
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3 §. 

Räntestödskredi t för handeln kan uppgå till högst 70 procent av det 

godtagbara kostnadsförslaget för i 4 § avsedda investeringar. 

4 §. 
Räntestöd och investeringsbidrcg kan beviljas: 

1) för anskaffning av anläggningstillgångar som behövs för en daglig

varubutik, 

2) för utförande av nybyggnads-, reparations- och ändringsarbeten i en 

dagligvarubutik, eller 

3) för anskaffning av butiksbil eller -båt och för förbättring av dylik 

samt för renovering av dess försäljningsutrymmen. 

3a kap. 

Vcrksamhctsstöd. 

10a §. 

För att förhindra en betydande minskning av butiksservicen kan närings

idkare beviljas verksamhetsstöd för att upprätthålla dagligvarubutik och 

butiksbil eller -båt. 

(2 och 3 mom. som 1 och 2 mom. i framställningen). 

3b kap. 

Varutransportstöd. 

10b §. 

Näringsidkare kan beviljas varutransportstöd för att trygga butiksservice 

för invånare, för vilka sådan service annars skulle vara svåråtkomlig. 

(2 och 3 morn. som 1 och 2 mom. i framställningen). 

11 - 12 §§. 
(Som 1 Cramsttil1n ingen). 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1983. Landskapslagen om finansierings

stöd för detaljhandeln i glesbygder, sådan den lyder ändrad genom denna 1ag, 

tillämpas på ansökning av finaniseringsstöd i fråga orn viH a landskapsstyrel:;en 

besJutar crn1er tiden 1.5.1J_8}_ - 31.12.1989. Invester:inr, som skall genomföra;; 

mccJ hj';:1lp av ränte::t(idsKredit för harnjeln eller inve~~tc11r:gsbic1rag ska/.J .;1.

~cdas .SEHCJ:->t c.1 1990, 

Msrie-
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hamn <len 18 januari 1983. 

På stora utskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande Göran Lindholm 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. B.Björklund, v.ordf. Erik Berg, ledamöt. 

Söclerholm, Boman och Lönn. 


