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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 1 § lands!-..apslagcn om 

produk tionsstöd. 

I landskapslagen om produktionsstöd (37 /83) ingår bestämmelser om beviljande 

av invcsteringsbidrag, startbidrag och utvccklingsbidrag. Lagen utgör ett regional

politiskt styrmedel. När storleken på ett investerings- eller startbidrag bestäms 

sk.all hänsyn sålunda tas till bl.a. vilken kommun som är lokaliseringskommun för 

det projekt som skall främjas med bidraget. Kommunerna är härvid indelade i tre 

baszoner, baszonerna I, Il och III, med två olika stödområden, A och B, inom den 

andra och den tredje baszonen. De mest fördelahtiga bidragen beviljas inom den 

första baszonen, till vilken skärgårdskommunerna hör, och de minst fördelaktiga 

inom stödområde B i den tredje baszonen, till vilket område hör Finström, Jomala 

och Mariehamn. 

Den indelning av kommunerna i baszoner och stödområden som gjorts i lagen 

grundar sig på statsrådets beslut om baszoner (FFS 653/81) och statsrådets beslut 

om indelning av baszonerna i A- och B-stödområden (FFS l 038/81). Dessa stats

rådsbeslut har nyligen upphävts och ersatts med ett nytt beslut i ärendet, 

statsrådets beslut om baszoner och stödområden (FFS 986/87), där Eckerö kommun 

flyttats från stödomräde A till stödomräde B inom den andra baszonen. Orsaken till 

att kommunen flyttats till ett för näringslivet i kommunen mindre fördelaktigt 

stödområde är kommunens nuvarande utvecklingsnivå. Denna utvecklingsnivå har 

bestämts i huvudsak med beaktande av inkomstnivån i kommunen samt sysselsätt

nlngssynpunkter, befolkningsstruktur och ändringar däri. 

Av hänsyn till principerna för den skattefinansiella utjämningen mellan land

skapet och riket bör den nya stödområdesindelningen i statsrådets ovan nämnda 

beslut beaktas i landskapslagen om produktionsstöd. Lagen föreslås därför ändrad 

så att Eckerö kommun flyttas från stödområde A till stödområde B i den andra 

baszonen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av l § landskapslagen om produktionsstöd 

I enlighet med landstingets beslut ändras l § 4 mom. 2 och 3 punk tema 

landskapslagen den 25 juli 1983 om produk tionsstöd (37 /83) som följer: 
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l § 

Med utvecklingsornrådc avses i denna lag 

2) Sunds, Lumparlands och Gcta kommuner, som tillhör stödområdc A inom den 

andra baszonen, 

3) Eckcrö och Saltviks kommuner, som tillhör stödområde B inom den andra 

baszonen, 

Marichamn den 16 februari 1988 

Lantråd Folke Woivalin 

T. f. lagbcrcdningschcf Lars Karlsson 


