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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till Jandskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om 

produktionsstöd. 

pslagen om produktionsstöd (37 /83) . kan produktionsstöd beviljas 

för industri-, aib~ s- eller turiströrelse, pälsdjursuppfodning, fiske, fiskodling, handels

trädgårds-, plantskole- och energiproduktionsrörelse. Endast sk. produktionsföretag är 

( alltså enligt gällande bestämmelser berättigade till understöd (investeringsbidrag kan 

dock utgå även till sk. fastighetsföretag). Enligt landskapsstyrelsens uppfattning kunde 

företagsamheten ytterligare främjas om bestämmelserna angående beviljande av pro-

( duktionsstöd skulle ändras så att även företag vilkas verksamhet går ut på att erJ?juda 

tjänster ät andra företag skulle kunna beviljas understöd. Företag som tillhandahåller 

tjänster t.ex. inom områdena AqB,_ bokföring, redovisning, marknadsföring och 

produktutveckling främjar införandet av ny teknik och bidrar till att höja utveck

lingsnivån inom näringslivet. Landskapsstyrelsen föreslår därför att 1 § 1 mom. 

Jandskapslagen om produktionsstöd ändras så att produktionsstöd även kan beviljas för 

bedrivande av rörelse som direkt främjar företagsamheten. En förutsättning för 

erhållande av understöd skulle vara att företagets kundkrets huvudsakligen består av 

andra företag. Däremot skulle det inte vara en absolut förutsättning att kundkretsen 

enbart består av i 1 § 1 mom. avsedda produktionsföretag, vilket enligt landskapsstyrel

sens uppfattning skulle vara ett alltför strängt krav. 

( 

( 

I riket har en ändring av motsvarande rikslagstiftning genomförts (FFS 516/86). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om produktionsstöd. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1- § 1 mom. Jandskapslagen den 25 juli 

1983 om produktionsstöd (37 /83) som följer: 

1 §. 

Ur landskapets medel kan beviljas produktionsstöd på sätt i denna Jag föreskrivs för 

industri-, arbets- och turiströrelse, pälsdjursuppfödning, fiske, fiskodling, handels

trädgårds-, plantskole- och energiproduktionsrörelse. Produktionsstöd kan även beviljas 
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för rörelse som direkt främjar företagsamheten. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 27 augusti 1986 

Lantråd Folke WoivaHn 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist 


