
NÄRINGSU1'SKOTIETS BETÄNKA.NDE 
Närlngs.stödsmg tör landskapet Å.Jand 

SA.lYIMANFAITNING 

Bakgrund 
Ärendet har återremitterats till näringsutskottet för fortsatt beredning. 

Landskapsytynlsens förslag 

nr 16a 
FR nr-44 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny näringsstödslag i stället för den 
landskapslag om näringsstöd som upphörde att gälla den 31 december 1994. Förslaget 
följer de EU-bestimmelser som finns på området och bestämmelsema är en 

förutsättning för att Åland skall kunna fi1 del av EU:s stöd för mål 5b-områden. 

Lagen medför bl.a. en ny definition av srnåföretag och små och medelstora företag 
samt att Åland indelas i två ekonomiska områden för vilka bestämmelserna om 
stödbelopp skiljer sig. 

Utskottets jörs'lag 
Ut~kottet omfattade vid sin rorsta behandling landskapsstyrelsens förslag med vissa 

ändringar. Efter att ärendet återremitterats tillstyrker utskottet framstållningen med 
ändringar av 4 och 6 §§ samt med förslag om att 28 § upphävs. 

U1'SKOITETS SYNPUNKTER 

4 § Efter&om 4 § reglerar v:illra föret.ag som kan komma i åtnjutande. av 
investeringsstöd föreslår utskottet att 6 § 2 mom. flyttas till 4 §. Detta moment anger 
att landskapsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, besluta om begränsningar som 
gäller storleken på de företag vilka kan beviljas investeringsstöd. Utskottet konstaterar 
därför, i motsats till vad som sägs i framställningens motiveringar, att alla företag som 
uppfyller vissa uppställda villlror inte kan komma att åtnjuta investeringsstöd1 

oberoende av företa.gens storlek. 

28 § Utskott.et föreslår att paragrafen utgår eftersom den står i strid med 
självstyrelselagens 25 § 2 mom. Därav följer att framställningens 29~31 §§ blir 28-30 
§§. 



ÄRENDETS BEHANDUNG 

Lagtinget inbegärde den 6 september 1995 näringsutskottets yttrande över 

framställningen och utskottet avgav den 11 september 1995 sitt betänkande över 

framställningen (betänkande nr 16/1994-95). Lagtinget återremitterade ärendet till 
näringsutskottet den 15 september 1995. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantddet Harriet Lindeman, lagberedningssekreteraren 

Lotta Wickström~Johansson samt föret.agskonsulenten Annelie Ahlgren. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden 

Harry Eriksson samt ledamoten Sjöblom och ersättaren Sjöstrand. 

fJTSK01TETS FÖRSLAG 

Med hänvisning tiU det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställ

ningen ingående lagförslaget 

följande lydelse: 

NÄRINGSSTÖDSLAG 
för hm.dskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 kap. 
Allmänna bestiimmelser 

1-3 §§ 

(Lika som i Nu bet. nr 16/1994-95). 

2 kap. 
Investeringsstöd 

4§ 

(1-3 mom. lika som i framställningen). 

Landskapsstyrelsen hm om det jin11S sllrsldlda skal beslW:a om begrl1nsningar som 
gdller storleken pd de ftretag som kan ~viljas investeringsstöd. 

5 § 

(Lika som i Nu bet. nr 16/1994-95). 
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6§ 

St/Jdbelopp 
(1 mom. lika som i fäamställningen). 
(2 mom. utesluts). 

3 kap. 

Investerings-- och startstöd till sm!företag 

7-11 §§ 
(Lika som i Nu bet.nr 16/1994-95). 

4 kap. 
Utveckli111gsstöd tm sml och medelstora företag 

12-16 §§ 

(Lika som i Nu bet.nr 16/1994-95). 

s kap. 
Ansökan um och utbetalniug av stöd 

17-22 §§ 

(Lika som i Nu bet.nr 16/1994-95). 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

23-27 §§ 

(Lika som i Nu betnr 16/1994-95). 

28 § 

(Uteslutes). 

28 § (29 §) 

(Lika som frarnställningens 29 §). 

7kap 

·, 

IkndltrildeJse.. och över&ånpbestämmel~r 

29 och 30 §§ (30 och 31 §§) 

(Lika som i framställningens 30 och 31 §§). 
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Mariehamn den J.5 maj 1995 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Niclas Slotte 


