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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 25/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om produktionsstöd. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

11/1988-89. Utskottet, som hört landshövdingen Henrik Gustafsson, avdelningsche

fen för näringsavdelningen Olof Erland och jämställdhetsdelegationens sekreterare 

Brita Enroth-Linden, har behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Detaljmotivering 

la §. Utskottet har efter omröstning (6-2) omfattat landskapsstyrelsens förslag. 

Ordföranden Tuominen och ledamoten Häggblom ansåg att lagrummet bör utgå. 

Ordföranden Tuominen inlämnade skriftlig reservation. 

16 § 1 mom. och 21 § 1 mom. Ordet "produktion" föreslås utbytt mot "verksamhet", 

eftersom lagen även gäller annan verksamhet än direkt produktionsverksamhet. 

I övrigt har utskottet omfattat det i lag- och ekonomiutskottets betänkande 

framställda förslaget. 

Utskottet utsäg viceordföranden Roger Jansson att redogöra för betänkandet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

angå.ende ändring av landskapslagen om produktionsstöd 

(Ingressen lika som i framställningen). 

(Lagens rubrik lika som i framställningen). 
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1, la och 2 §§ 

(Lika som i framställningen). 

2a § 

{Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

4 § 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Inom den tredje baszonens stödomräden kan investeringsbidragets maximala 

belopp uppgå till 25 procent av totalbeloppet av de beräknade godtagbara kostna

derna. Investeringsbidrag inom den tredje baszonens stödområden beviljas närmast 

för projekt som väsentligt förbättrar områdets näringsstruktur eller den tekniska 

nivån hos företagens produktion eller produkter samt av projekt som startas av 

företag som inleder sin verksamhet. 

{3 mom. lika som i framställningen). 

7 och 8 §§ 

(Lika som i framställningen). 

5 kap. 

Ansökan om och erläggande av näringsstöd 

11-12 §§ 

{Lika som i framställningen). 

16 § 

Har ett företag inom fem år från det bidrag erhållits utan vägande skäl inställt 

eller i väsentlig grad inskränkt den verksamhet som ligger till grund för bidraget så 

skall landskapsstyrelsen besluta att bidraget helt eller delvis skall återbetalas. I 

bidragsbeslutet kan tiden för återbetalning av synnerliga skäl utsträckas att avse 

högst tio är från det bidrag erhållits. 

17 och 17a §§ 

{Lika som i framställningen). 

21 § 

Giltighetstiden för denna lag, som trätt i kraft den 1 september 1983, förlängs. 
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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 1.9.1983 - 31.12.1993 och som används för investering, verksamhet 

eller utveckling som inleds innan lagen trätt i kraft eller under tiden 1.9.1983 -

31.12.1995. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

Mariehamn den 11 april 1989 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö

randen Roger Jansson samt ledamöterna Björling, Holmqvist, Häggblom, Olofsson, 

Söderlund och Wilhelms. 



Reservation 

Undertecknad anser att framställningens la § bör utgå med bl.a. följande motiv: 

1) Att lagstifta om speciella stödåtgärder för näringsverksamhet som bedrivs i 

kommun eller del därav med det särskilda motivet att arbetsmarknaden 

missgynnar kvinnor är synnerligen tveksamt. Risken är stor att man genom att 

stöda företagare för att de anställer kvinnor konserverar den kvinnliga arbets

kraftens redan tidigare låga status på arbetsmarknaden. 

Ett mera ändamålsenligt sätt är att landskapsstyrelsen från fall till fall beslutar 

ifall någon näringsverksamhet särskilt bör stödjas därför att satsningen väsent

ligt förbättrar sysselsättningsläget för kvinnor. 

Att direkt i lagtexten införa en dylik positiv diskriminering till förmän för 

kvinnor inom specialområde och därav följande möjlighet till större bidrag kan i 

förlängningen leda till en direkt uppmaning att etablera företag där avsikten är 

att erhålla billig kvinnlig arbetskraft och därigenom öka företagens konkurrens

kraft. 

2) Den lagstiftning om särskilda stödåtgärder till specialområden som intogs i 

lagstiftningen år 1983 föreslås nu utbruten till en särskild egen paragraf. 

Bestämmelserna är inte ändamålsenliga och är intagna efter modell från 

rikslagstiftningen där specialområden närmast har kunnat grundas i de delar av 

landet som inte hör till utvecklingsområdena och som till följd av en plötslig 

förändring i näringslivet råkar i stora svårigheter. Sådan förändringar är t.ex. 

nedläggningen av en stor industri på en ort som är helt beroende av denna 

verksamhet. 

I landskapet är våra skärgärdskommuner redan hänförda till första zonens 

stödområde A vilket medger investeringsbidrag upp till 45 procent. Att ytterli

gare öka detta stöd eller att spjälka upp någon del av kommun till specialområ

de kan jag inte heller omfatta. 

Skulle det av någon okänd anledning trots allt behövas speciella åtgärder kan 

landskapsstyrelsen med hänvisning till lagförslagets l § 5 mom. av synnerliga 

skäl besluta om avvikelser frän omrädesindelningen, vilket är tillräckligt 

varför de detaljerade stadgandena om specialområde kan utgå såsom onödig 

lagstiftning. 

Mariehamn den 17 april 1989 

Pekka Tuominen 


