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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny näringsstödslag istället för den 

landskapslag om näringsstöd som upphörde att gälla den 31 december 1994. 

Förslaget följer de EU-bestämmelser som finns på området och bestämmelserna är 
en förutsättning för att Ålands skall kunna få del av EU's stöd för mål 5b områden. 

Lagen medför bland annat en ny definition av småföretag och små och medelstora 

företag samt att Åland indelas i två ekonomiska områden för vilka bestämmelserna om 

stödbelopp skiljer sig. 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 
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AUMÄN MOTIVERING 

1. Tidigare bestämmelser om näringsstöd 

Den 1 september 1983 trädde landskapslagen om näringsstöd (37/83) i kraft. 

Lagens giltighetstid upphörde ursprungligen den 31 december 1989, men giltighetstiden 

har förlängts i två etapper. Enligt beslut år 1989 förlängdes tiden till den 31 december 

1993 och år 1994 förlängdes tiden så att lagen tillämpas på stöd som sökts före d1~n 31 

december 1994 och för åtgärder som vidtas senast den 31 december 1996. Sedan den 

1 januari 1995 har landskapsstyrelsen således inte kunnat bevilja den typ av näringsstöd 

som fallit under näringsstödslagen. 

Med stöd av näringsstödslagen beviljades näringsstöd i form av investeringsbidrag, 

startbidrag och utvecl9ingsbidrag till företag som påbörjade eller utvidgade sin 

verksamhet, eller förnyade sina anläggningstillgångar. Enligt lagen delades Åland in i 
fem olika utvecklingsområden, mellan vilka de maximala stödbeloppen varierade. 

2. Behov av ändrad lagstiftning 

Landskapsstyrelsen konstaterar att behovet av en ny lag som reglerar beviljandet 

av näringsstöd är stort. Behovet föranleds främst av EU' s bestämmelser som definierar 

småföretag och små och medelstora företag på ett nytt sätt och som ställer upp 

Qegränsningar beträffande . storleken på de näringsstöd som kan bevilj!ls .nationellt. 
,, . I 

Landskapsstyrelsen konstaterar att Åland måste genomföra de EU bestämnwlser som 

reglerar dessa frågor innan Åland kan erhålla EU stöd för mål 5b o~åden. Äyen rikets 

ändade indelning av landet i stödområden, vilken landskapet godkiint, föranleder en 

anpassning av landskapslagstiftningen så att Åland delas in i endast två stödområden. 

3. Förslagets ekonomiska verkningar 

En förutsättning för att Åland skall kunna använda de medel EU kommissionen 

beviljat Åland är att den nationeila medfinansieringen uppgår till min.st 50 procent av 

kostnaderna. Eftersom kommissionen beviljat landskapet ca 18 miljoner mark ur 

strukturfonderna för perioden 1995-1999 kommer den åländska rnedfinaniseringen att 

uppgå till c.a 4 miljoner mark årligen under perioden om alla EU-medel utnyttjas. 
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4. Ärendets beredning 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning och har på grund av den bråd

skande beredningen inte skickats på remiss. 

DETALJMOTIVERJNG 

1 kap. Allmänna bestämmelser · 

1 § Lagens tillämpningsområde. Lagen föreslås reglera näringsstöd i form av investe

ringsstöd, investerings- och startstöd för småföretag (småföretagsstöd) samt utveck

lingsstöd för små och medelstora företa$ (u.tvecklingsstöd). Landskapsstyrelsen föreslår 
även en uttrycklig bestämmelse om att 

1 
det maximala sammanlagda beloppet av de 

näringsstöd landskapet beviljar med stöd av denna lag skall fastställas i landskapsbud

geten. 

2 § Begränsningar av branscher som kan erhålla näringsstöd. Begränsningen som 
gäller serviceföretag med lokal eller regional verksamhet samt företag inom detalj

hartdel och trafik är den samma som i den tidigare fagen. 

3 § Stödområden. I enlighet med den ändring av indelningen av landet i stödområden, 

vilken landskapet godkänt, föreslår landskapsstyrelsen en uttrycklig bestämmelse om att 

Åland delas in i två stödområden, i stället för såsom enligt den tidigare lagen fem 

områden. Enligt indelningen utgör hela fasta Åland ~et ena området och skärgården det 

andra~ För att lagstiftningen skall vara flexibel föreslås landskapsstyrelsen ha rätt att 

besluta om avvikelser från indelningen och även om avvikelser inom stödområden.a, så 

att ett stödområde kan delas in i flera delområden. 

Indelningen i stödområden avgör de maximala stödbeloppen för investeringsstödet 

och småföretagsstödet, medan det maximala stödbeloppet för utvecklingsstödet är det 

samma inom hela Åland. 

2 kap. lnvesteringsstöd 

4 § Stödtagare.lnvesteringsstödet föreläs kunna beviljas alla företag, oberoende av 

storlek, som uppfyller vissa uppställda villkor. 

5 och 6 §§Åtgärder som berättigar till stöd och stödbelopp. Investeringsstödet föreslås 

kmma beviljas för högst 35 respektive 27 procent av ett företags godtagbara utgifter för 
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anskaffning, ändring eller förbättring av anläggningstillgångar. De föreslagna pro

centsatserna följer EU 's bestämmelser. 

3 kap. Investerings- och startsstöd för småföretag 

7 § Definition. Definitionen av småföretag följer de riktlinjer för nationellt stöd till små 

och medelstora företag som EU kommissionen utfärdat år 1992 (92/C 213/02) och 

avviker från den definition Iandskapsstyrelsen tillämpar idag. 

8 och 9 §§ Stödtagare och åtgärder som berättigar till stöd. Landskapsstyrelsen 

föreslår vissa villkor för att ett småföretag skall kunna bevilja& småföretagsstöd, dels 

beträffande själva företaget, dels beträffande de åtgärder som vidtas. 

10 § Stödbelopp. De föreslagna procentsatserna följer EU' s bestämmelser. 

11 § Stödtid. Landskapsstyrelsen föreslår en maximal stödtid om ett år för startstödet 

för småföre41g. 

4 kap. Utvecklingsstöd för små och medelstora företag 

12 § Definition. Definitionen av små och medelstora företag följer de riktlinjer för 

nationellt stöd till små och medelstora företag som EU kommissionen utfärdat år 1992 

(92/C 213/02) och avviker från den definition landskapsstyrelsen tillämpar idag. 

13 § Stödtagare. Förutom små och medelstora företag föreslås även samprojekt kunna 

beviljas utvecklingsstöd. Med branschorganisationer avses till exempel handelskamma

ren. 

14 § Atgärder som berättigar till stöd. Landskapsstyrelsen föreslår vissa villkor för att 

små och medelstora företag skall kunna beviljas utvecklingsstöd, samt att företaget kan 

presentera en plan över det projekt stödet söks för. 

15 § Stödbelopp. De föreslagna procentsatserna följer EU' s bestämmelser. 

16 § Utgifter som kan ligga till grund för stödet. Landskapsstyrelsen föreslår en 

förteckning över utgifter som skall kan ligga grund för stödet. 
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5 kap. Ansökan om och utbetalning av stöd 

17 § Näringsstödskommissionen. Landskapsstyrelsen föreslår att det fo1tsättningsvis 

skall finnas en näringsstödskommission, tillsatt av landskapsstyrelsen, och att be

stämmelser om kommissionen skall . finnas i näringsstÖdslagen. Antalet ledamöter 

föreslås k'Unna variera mellan fyra och sex och en uttrycklig bestämmelse om att minst 

en av medlemmarna skall representera näringslivet föreslås i syfte att garantera 

näringslivet inflytande över beviljandet av näringsstö(L' Kommissionens mandattid 

förslås såsom i dag vara två år. 

18 § Behandling av stödansökan. Landskapsstyrelsen föreslår att alla ansökningar om 

näringsstöd skall behandlas av näringsstödskommissionen först. Landskapsstyrelsen 

föreslår även att ansökan skall göras innan de åtgärder som berättigar till stöd inleds, 

men att kommissionen skall ha rätt att besluta att ta upp en ansökan till behandling 

även om den gjorts försent, om det finns särskilda skäl som motiverar detta. 

19 § Beviljande av stöd. Landskapsstyrelsen föreslår att besluten om beviljande av 

näringsstöd skall fattas av landskapsstyrelsen utgående från kommissionen behandling 

av ansökningarna samt att landskapsstyrelsen skall kunna foga villkor till besluten, till 

exempel om miljöskydds- eller andra åtgärder som måste vidtas innan stödet betalas ut. 

. 20 § Utbetalning av stöd. Landskapsstyrelsen föreslår att näringsstöden alltid skall 

betalas ut i efterskott och efter det att stödtagaren redovisat för sina utgifter och för att 

eventuella villkor i stödbeslutet uppfyllts. 

21 §Sammanlagt stödbelopp. Landskapsstyrelsen föreslår att huvudregeln skall vara att 

ett, ,företag inte kan beviljas flera olika typer av näringsstöd och att undantag kan göras 

om det är motiverat att fördela bidraget på flera typer av stöd för att projektet är så 

stort. Det sammanlagda beloppet av olika typer av stöd får dock inte, i enlighet med 

EU's bestämmelser, överstiga 37 procent. 

22 §Annan stödtagare. Landskapsstyrelsen föreslår att näringsstöd vid samprojekt skall 

kunna beviljas ett annat företag än det som vidtar de åtgärder som berättigar till stöd, 

under förutsättning att det stödtagande företaget förbinder sig att ansvara för att ehla 

stödet används för hela samprojektet. 

6 kap. Särskilda bestämmelser 

23 § övervakning. Landskapsstyrelsen föreslås vara övervakande myndighet med rätt 
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att granska det stödtagande företaget och hur stödet använts. Stöd tagaren föreslås ha en 

långtgående skyldighet att bistå landskapsstyrelsen vid övervakningen. 

24 och 25 §§ Återbetalning av näringsstöd och återbetalning vid skadefall. Lands

kapsstyrelsen föreslår att det såsom i dag skall finnas detaljerade bestämmelser om när 

landskapsstyrelsen kan kräva att ett utbetalat näringsstöd skall betalas tillbaka. 

26 §Ränta vid återbetalning. Landskapsstyrelsen föreslås kunna besluta att ränta skall 

uppbäras på det belopp som skall återbetalas. Räntan föreläs högst kunna vara Finlands 

banks grund ränta ökad med fyra procentenheter, vilket motsvarar den ränta som påförs 

i riket i motsvarande fall. 

27 § Tystnadsplikt. Landskapsstyrelsen föreslår att de, i första hand, tjänstemän som 

handlägger frågor om näringsstöd skall vara underkastade tystnadsplikt i frågor som 

gällei- ett företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska situation eller 

affärshemligheter. Detta im1ebär att de handlingar som är offentliga då ett stöd beviljas 

är stödbeslutet, innehållande namnet på stödtagaren, stödsumman och en eventuell 

stödtid. 

28 § Andringssökande. Bestämmelserna om ändringssökande följer riksbestänunelserna. 

29 § Nämzare bestämmelser. Landskapsstyrelsen föreslår ett bemyndigande för 

landskapsstyrelsen att utfärda närmare bestämmelser om tillämpning och verkställighet 

av lagen genom förordning eller landskapsstyrelsebeslut. 

7 kap. lkraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

30 § Ikrajtträdelse. Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt och landskapssyrel

sen föreslår därför att lagtinget lämnar tiden för ikrafträdandet öppen . 

. Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer: 

NÄRINGSSTÖDSLAG 
för landskapet Åland 

1 kap. 
Allmänna· bestämmelser 

1 § 
Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på näringsstöd av landskapets medel för företagsverksamhet 

på Åland. 

Med näringsstöd avses i denna lag investeringsstöd, investerings .. och startstöd 

för småföretag samt utvecklingsstöd för små och medelstora företag. 

Det högsta sammanlagda beloppet näringsstöd som kan beviljas under ett år 

fastställs av lagtinget i landskapets budget. 

2 § 

Begränsningar av branscher som kan erhålla näringsl'J'töd 
Ett serviceföretag vars verksamhet grundar sig på lokal eller regional efterfrågan 

kan beviljas näringsstöd endast om det producerar tjänster som den lokala företagsverk

samheten behöver eller om företaget verkar inom ett specialområde . 

. · Näringsstöd kan inte beviljas för egentligt gårdsbruk eller för verksamhet som 

bedrivs av en byggnadsrörelse. 
För detaljhandel och trafik kan stöd beviljas endast för projekt inom turismen eller 

företag som verkar inom ett specialområde. 

3 § 

Stöd.områden 
Landskapet är indelat i två stödområden, så att skärgården är stödområde I och 

fasta Åland stödornråde II. 

Landskapsstyrelsen kan av särskilda skäl besluta om avvikelse från och inom 

indelningen av stödområden. 
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2 kap. 
Investeringsstöd 

Investeringsstöd kan beviljas om 

4 § 

Stöd tagare 

7 

1) företaget inleder eller utvidgar sin verksamhet eller förnyar sina anläggningstill

gångar, 

2) projektet som skall stödas främjar den regionala utvecklingen, 

3) företaget anses ha förntsättningar för fortsatt lönsam verksamhet samt 

4) utvidgningen eller förnyandet av anläggningstillgångarna beräknas medföra en 

ökning av arbetsplatser vid den verksamhetsenhet projektet gäller. 

Ett företag som inte uppfyller villkoret i 1 mom. 4 p. kan beviljas investeringsstöd 

om företaget förnyar sina anläggningstillgångar så att de uppnår en väsentligt högre 

teknisk nivå. 

En fästighetssammanslutning, ett företag som uppfyller villkoren i 1 mom. eller en 

kommun som erbjuder fastigheter för företagsverksamhet som avses i. denna lag, kan 

beviljas investeringsstöd för överföring i samband med uppbörden av hyran eller annat 

vederlag, till det företag som hyr fastigheten. 

5 § 

Åtgärder som berättigar till stöd 
Investeringsstöd kan beviljas för anskaffning av anläggningstillgångar som behövs 

för företagsverksamhet eller för ändringar och förbättringar av anläggningstillgångar. 

6 § 

Stödbelopp 

Ett investeringsstöd kan inom stödomr~de I beviljas för högst 35 procent och inom 

stödområde II för högst 27 procent av de utgifter som anses godtagbara med tanke på 

syftet med stödet. 

Landskapsstyrelsen kan om det finns särskilda skäl besluta om begränsningar som 

gäller storleken på de företag som kan beviljas investeringssstöd. 

3 kap. 
Investerings- och startstöd tm småföretag 

7 § 

Definition 
Med småföretag avses i denna lag företag med högst 50 anställda. 
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Som småföretag betraktas inte 

1) ett aktiebolag, i vilket mer än 25 procent av aktiekapitalet ägs av ett eller flera före

tag som inte är ett småföretag, dock så att undantag kan beviljas om aktiebolaget 

bedriver riskinvesteringsverksamhet eller om det annars finns skäl för undantag, 

2) ett öppet bolag, i vilkt;:t någon av bolagsmännen inte är ett småföretag eller 

3) ett kommanditbolag, i vilket någon av de ansvariga bolagsmännen inte är ett 

småföretag. 

8 § 

Stödtagare 
Småföretag som anses ha tillräckliga förutsättningar för lönsamhet i verksamheten 

kan beviljas investerings- och startstöd, nedan småföretagsstöd. 

·Småföretagsstöd kan beviljas företag som är viktiga med tanke på tillgången på 

service inom den region företaget verkar. 

En sammanslutning som erbjuder småföretag lokaler samt kontors-, material·· och 

sakkunnigtjänster, kan beviljas småföretagsstöd för överföring till de småföretag som 

är verksamma i lokaler som sammanslutningen besitter. 

9§ 

Åtgärder som berättigar till stöd 
Småföretagsstöd beviljas för projekt som gynnar utvecklandet av konkurrenskraftig 

företagsverksamhet. 

Småföretagsstöd inriktas speciellt på utvecklande av landsbygden och på småföre

tagsverksamhet ·som har goda tillväxtmöjligheter. 

10 § 

Stödbelopp 
Ett investeringsstöd för småföretag kan inom stödområde I beviljas för högst 35 

procent och inom stödområde Il för högst 27 procent av anskaffningsutgifter för 

anläggningstillgångar som anses godtagbara med tanke på syftet med stödet. 

Ett startstöd för småföretag kan beviljas för högst 45 procent av totalbeloppet av 

löner som är underkastade förskottsinnehållning samt indirekta arbetskraftsutgifter som 

beror på att företagsverksamheteu inleds. Som indirekta arbetskraftsutgifter anses 25 

procent av lönerna. 
Som grund för startstödet kan även företagets kaU.)'lerade löneutgifter räknas, om 

de är viktiga för att projektet skall kunna realiseras. 

11 § 

Stödtid 
Startstöd för småföretag kan beviljas för högst 12 månader. 
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4 kap. 
Utveckli11gsstöd till små och medelstora företag 

12 § 

Definition 

Med små och medelstora företag avses företag som har högst 250 anställda. 

Som små och medelstora företag betraktas inte 

1) ett aktiebolag, i vilket mer än 25 procent av aktiekapitalet ägs av ett eller flera före

tag som inte är små eller medelstora företag, dock så att undantag kan beviljas om 

aktiebolaget bedriver riskinvesteringsverksamhet eller om det annars finns skäl för 

undantag, 
2) ett öppet bolag, i vilket någon av bolagsmännen inte är ett småföretag eller ett me

delstort företag eller 

3) ett kommanditbolag, i vilket någon av de ansvariga bolagsmännen inte är ett 

småföretag eller ett medelstort företag. 

13 § 

Stödtagare 
Små och medelstora företag samt samprojekt mellan flera företag eller branschor

ga11Jsationer kan beviljas utvecklingsstöd. 

14 § 

Åtgärder som berättigar till stöd 
Utvecklingsstöd kan beviljas för ett utvecklingsprojekt som på lång sikt förbättrar 

företagets konkunenskraft eller internationalisering och som är ansenligt i förhållande 

till omfattningen av företagets verksamhet. Företaget skall lägga fram en plan där 

projektet är avgränsat. 

Ansenligheten av ett samprojekt kan granskas utgående från projektets betydelse 

som helhet. 

Utvecklingsstöd kan också beviljas för utredning av förntsättningama för att grunda 

ett företag eller att bedriva företagsverksamhet. 

15 § 

Stöd belopp 
Utvecklingsstöd kan beviljas för högst 35 procent av de utgifter som enligt 16 § 

kan ligga till grund för stödet. Vid samprojekt eller om det annars finns särskilda skäl 

kan stöd beviljas för högst 50 procent av utgifterna. 
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16 § 

Utgiifter som .kan ligga till grund för-stödet 
Som grund för utvecklingsstödet räknas utgifter som i samband med ett planenligt 

projekt föranleds av 

1) konsultering, 

2) avgifter för bruks- och tillverkningsrättigheter, 

3) löne- och resekostnader samt 

4) rimliga allmänna kostnader. 

Som gnmd kan även räknas utgifter för anskaffning av maskiner, apparatur samt 

råvaru- eller halvfabrikat, till den del utgifterna bedöms gälla genomförandet av 

utvecklingsprojektet. 

5 kap. 
Ansökan om och utbetalning av stöd 

17 § 

Näri.ngsstödskommissionen· 
Landskapsstyrelsen tillsätter för två år i sänder en näringsstödskommission. Kom

missionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex ledamöter, så att minst 

en av ledamötema representerar näringslivet. 

18 § 

Behandling av stödansökan 
Ärenden som gäller näringsstöd behandlas av näringsstödskommissionen. 

Ansökan om investeringsstöd skall göras innan anläggningstillgångarna skaffas 

eller de byggnads··, ändrings- eller förbättringsarbeten som skall finansieras med stödet 

inleds. 

Ansökan om startstöd skall göras innan produktionen mleds. 

Ansökan om utvecklingsstöd skall göras innan utvecklingsprojektet irtleds. 

En ansökan som gjorts senare än vad som anges i 2-4 mom. kan behandlas om det 

fimIB särskilda skäl. 

19 § 

Beviljande av stöd 
Näringsstöd beviljas av landskapsstyrelsen. 

· Landskapsstyrelsen kan foga särskilda villkor till beslutet om beviljande av nä

ringsstöd. 
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20 § 

Utbetalning av stöd 
Näringsstöd betalas ut i efterskott efter det att stödtagaren presenterat en tillräcklig 

utredning över de utgifter som ligger till grund för stödet och uppfyllt eventuella 

villkor i stödbeslutet. 

Om de verkliga utgifterna är lägre än de beräknade utgifter som låg till grund för 

beviljandet av stödet och det beviljade stödet överstiger den andel av utgifterna som 

nämns i beslutet, skall stödet sänkas i motsvarande grad. 

21 § 
Sammanlagt stödbelopp 

Näringsstöd beviljas inte om företaget även får annat motsvarande stöd för 

projektet. Stöd kan dock beviljas om det är motiverat att finansieringen föredelas på 

flera former av stöd på grnnd av projektets storlek och det sammanlagda stödbeloppet 

är högst 37 procent av det sammanlagda beloppet av projektets investeringar i anlägg

ningstillgångar. 

Landskapsstyrelsen fastställer vilka stöd som är sådana motsvarande stöd som 

avses i 1 mom. samt om grunderna för hur stöden skall beräknas. 

22 § 

Annan stödtagare 

Vid samprojekt mellan tlera företag och branschorganisationer, kan stödet beviljas 

ett företag eller en branschorganisation som förbundit sig att svara för att stödet 
används för hela projektet. 

6 kap. 
Särskilda bestämmelser 

23 § 

Övervakning 
Användningen av stöden övervakas av landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen har rätt att granska sökandens rörelse i den omfattning som 

krävs för att bevilja stödet och övervaka hur stödet används samt att få tillgång till 

handlingar och annat material som behövs för granskningen. Stödtagaren är även i 
övrigt skyldig att hjälpa till vid granskningen. 

24 § 

Återbetalning av näringsstöd 
Landskapsstyrelsen skall besluta att ett näringsstöd skall återbetalas helt eller delvis 
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om stödtagaren 

1) i sambänd med ansökan om stöd eller utbetalning av det på någon väsentlig punkt 

lämnat felaktiga uppgifter, 

2) låtit bli att lämna uppgifter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på utbetalningen 

av stödet, 

3) vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för övervak

ningen eller vägrat att i tillräcklig utsträckning hjälpa till vid granskningen eller 

4) använt stödet för något annat ändamål än det beviljats för. 

Om ett företag inom fem år efter att ett näringsstöd betalats ut, utan vägande skäl 

inställt eller i väsentlig grad inskränkt den verksamhet som ligger till grund för stödet, 

kan landskapsstyrelsen besluta att stödet helt eller delvis skall återbetalas. Landskaps

styrelsen kan i stödbeslutet förlänga tiden till högst 10 år efter att stödet betalats ut. 

_Om anläggningstillgångar, för vilka investeringsstöd har beviljats och som ägs av 

någon annan än en fastighetssammanslutning, överlåts helt eller delvis inom fem år 

efter att stödet betalats ut, eller om företaget eller en betydande del av det överlåts till 

någon annan under denna tid, kan landskapsstyrelsen besluta att stödet helt eller delvis 

skall återbetalas. Stödet behöver dock inte återkrävas om det övertagits av ett annat 

företag· och övertagandet kan anses ändamålsenligt. 

Om anläggningstillgångar, för vilka investeringsstöd har beviljats och som ägs av 

en fastighetssammanslutning inom fem år efter det att stödet betalats ut, helt eller 

delvis överlåts till något annat företag än ett sådant som kan få stöd enligt denna lag, 

skall investeringsstödet återbetalas inom sex månader efter överlåtelsen. Om det inom 

fem år sker någon annan väsentlig förändring i de förhållanden som utgjort grund för 

beviljande av stödet, kan landskapsstyrelsen bestämma att stödet skall återbetalas helt 

eller delvis. 

Stödet behöver inte återkrävas om en försäljning av anläggningstillgångarna har 

förorsakats av att företagaren har förlorat sin arbetsförmåga eller av något annat 

jämförbart tvingande skäl. 

25 § 

Återbetalning vid skadefall 

Om anläggningstillgångar, för vilka näringsstöd beviljats förstörs i samband med 

skadefall inom fem år efter det att stödet betalats ut, skall landskapsstyrelsen ålägga 

stödtagaren att av det försäkringsbelopp som eventuellt erhålls till landskapsstyrelsen 

betala en del som motsvarar stödets andel av anläggningstillgångarna vid den tidpunkt 

då de skaffades. Betalningsskyldigheten kan gälla högst ett belopp som motsvarar 

stödet. 

Befrielse från betalningsskyldigheten kan beviljas i det fall att motsvarande nya 

anläggningstillgångar skaffas istället för dem som förstörts. De villkor som ställts för 

stödet gäller då för de nya anläggningstillgångarna. 
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31 § 

Övergångsbestämmelse 
Denna lag tillämpas på stöd som efter att lagen trätt i kraft skall beviljas på en 

ansökan som lämnats in till landskapsstyrelsen innan lagen trätt i kraft eller därnfter, 

då grunden för dessa stöd är investerings-, produktions- eller utvecklingsverksamhet 

som har inletts innan lagt:m trätt i kraft eller därefter. 

Mariehamn den 1 september 1995 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 
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26 § 

Ränta vid åt~rbetalning 
Landskapsstyrelsen kan bestämma att den som skall återbetala ett stöd skall betala 

en årlig ränta på stödbeloppet från den dag stödet betalades ut respektive anläggnings

tillgångarna överläts. Räntesatsen kan högst uppgå till Finlands Banks grundränta ökat 

med fyra procentenheter. 

På ett stöd som inte återbetalats senast på förfallodagen, skall stödtagaren betala 

förseningsränta enligt gällande räntesats för förseningsränta. 

27 § 

Tystnadsplikt 
Den som utan lov röjer vad han vid handläggningen av ärenden enligt denna lag 

fått veta om ett företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska ställning 

eller affärs- eller yrkeshemlighet, skall för brott mot tystnadsplikt enlig landskaps/agen 
om näringsstöd dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas någon 

annanstans. 

, Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 1 mom. om inte måls

äganden anmält brottet till åtal. 

28 § 

Ändringssökande 

Beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag, med undantag av de 
beslut som avses i 24-26 §§, får inte överklagas. 

Beslut som avses i 24-26 §§ kan verkställas trots att besluten överklagats. 

29 § 

Närmare bestämmelser 
Närmare bestämmelser om tillämpning eller verkställighet av denna lag fast(}tälls 

i landskapsförordning eller genom landskapsstyrelsebeslut. 

7 kap 
lkraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den 

30 § 

Ikraftträdelse 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i 

kraft. 


