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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om finansieringsstöd för detaljhandeln i 

glesbygder. 

Minskningen av befolkningen i skärgårdskommunerna och i gles

bebyggda områden på fasta Åland har väsentligen försämrat lön

samheten för butikerna i dessa trakter. På grund härav har ett 

flertal butiker blivit nedlagda även om en viss servicenivå bi

behållits i några fall genom butiksbilar. Den på grund därav för

sämrade servicenivån har i sin tur ytterligare bidragit till 

bortflyttning, vilket fått en negativ inverkan på närliggande 

butikers lönsamhet. Utvecklingen har således kommit in i en ond 

cirkel, som det för samhället är angeläget att försöka bryta. 

I riket har genom lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln 

i glesbygder (FFS 1086/74) införts ett särskilt finansieringsstöd 

för att förbättra situationen för detaljhandeln i glesbygden. 

Därigenom har det även skapats möjligheter för landskapet att 

med ordinarie medel stöda butiker i skärgården och på motsvarande 

områden i landskapet. 

Enligt rikets lag kommer finansieringsstöd att beviljas för i 

glesbygd belägna livsmedels- och dagligvarubutikers investeringar 

samt för anskaffning av butiksbilar och butiksbåtar, vilka främst 

skall röra ~ig i glesbygden. Däremot ges icke stöd för anskaff

ning av omsättningstillgångar eller vanliga transportmedel. 

Finansieringsstöd ges i form av räntestöd eller investerings

bidrag. Räntestödskrediten får uppgå till högst 60 % av den to

tala investeringen och i räntestöd erlägges högst hela räntan 

för räntestödskrediten för de två första låneåren och för de tre 

därpå följanden åren högst 50 % av sagda ränta. 

Investeringsbidraget beviljas endast på grund av särskilda 

skäl och kan utgöra högst 30 % av det totala investeringsbeloppet. 

Som förutsättning för bidraget uppställs dessutom att detta skall 

vara nödvändigt "för fullgörande av en på livsmedels- eller dag

ligvarubutik vilande lagstadgad förpliktelse eller för att för

hindra en avsevärt försämrad tillgång till service". Bidraget 

beviljas endast sådan butiksinnehavare som samtidigt erhållit 

räntestöd. 

I övrigt innehåller lagen stadganden om tillsynen av finansie

rings stödet och om påföljder för den som beviljats stöd och icke 

iakttar för detsamma gällande föreskrifter. 
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Föreliggande lagförslag har i huvudsak uppgjorts i överens

stämmelse med stadgandena i rikets lag. Då de flesta butikerna i 

glesbygden och särskilt i skärgårdskommunerna i avgörande grad 

påverkar servicenivån, föreslår landskapsstyrelsen att landskaps

lagen skulle ges en vidare ram än rikets lag. Detta skulle ske 

dels genom att i 1 § 1 mom. intas ett stadgande om att utöver 

ordinarie medel även enskilda medel skulle kunna användas för 

ifrågavarande ändamål och dels genom stadgandena i 2 § 2 mom. 

och 10 § 1 mom. enligt vilka såväl ordinarie som enskilda medel 

skulle kunna användas för att bevilja räntestöd och bidrag för 

anskaffande av omsättningstillgångar och transportmedel. Enligt 

rikets lag kan finansieringsstöd och bidrag icke ges för anskaf

fande av omsättningstillgångar och bidrag icke heller för grun

dande av fast butik eller anskaffande av butiksbil eller -båt. 

Lagens syftemål är att befrämja detaljhandeln i glesbygden. 

Detta syftemål uppnås för landskapets del säkrast genom att ef

fektivt stöda de redan existerande butikerna i den utsträckning 

att de kan hålla samma priser på dagligvarorna som butikerna i 

övriga delar av landskapet. Då den vikande lönsamheten knappast 

lockar till nyinvesteringar i anläggningstillgångar är det enligt 

landskapsstyrelsens uppfattning för landskapets del mest ända

målsenligt om stödet används för att befrämja investeringar i 

exempelvis varulager och transportmedel. Med beaktande av att 

butiker belägna på holmar utan fast vägförbindelse därigenom kunde 

beviljas ett för deras förhållanden avpassat stöd, bör också ordi

narie medel i stöd av 29 § SjL kunna användas under åberopande 

av att landskapets särförhållanden och särskilda levnadsbetingel

ser motiverar också en annan form av stöd i landskapet för att 

lagens syftemål här skall kunna förverkligas. En medlem av land

skapsstyrelsen har ansett, att de stöd som icke har direkt mot

svarighet i riket bör utgå ur enskilda medel och att uttryckligt 

stadgande härom skall införas i lagtexten. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 
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1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
För att trygga och förbättra tillgången till detaljhandelns 

service i glesbygder samt för att höja dess servicenivå kan 

landskapsstyrelsen inom ramen för i årsstaterna upptagna anslag 

bevilja finansieringsstöd för detaljhandelns investeringar såsom 

räntstöd och investeringsbidrag på sätt i denna lag stadgas. 

I denna lag avsedd kredit, för vilken räntestöd beviljas, be

nämnes räntestödskredit för handeln samt bidrag, investeringsbi

drag för handeln. 

2 §. 
Finansieringsstöd kan beviljas för anskaffande av anlägg

ningstillgångar, som är av nöden för livsmedels- eller daglig

varubutik eller för utförande av reparations-, ändrings- eller 

förbättringsarbeten för dylik butik eller för anskaffning av 

butiksbil eller -båt. 

Landskapsstyrelsen kan på särskilda skäl bevilja finansie

ringsstöd till innehavare av livsmedels- eller dagligvarubutik 

för anskaffande av omsättningstillgångar eller av transportmedel. 

3 §. 

Med beaktande av stadgandet i 1 § beviljas finansieringsstöd 

under förutsättning 

1) att den fasta butik eller den butiksbil eller -båt, för 

vilken finansieringsstöd sökes, beräknas ha förutsättningar för 

verksamhet under minst den tid för vilken finansieringsstöd be

viljas, och 

2) att stödet icke kan anses inverka menligt på de butikers 

verksamhet, vilka i huvudsak är beroende av samma kundunderlag. 

Närmare stadganden om förutsättningarna och villkoren för be

viljande av finansieringsstöd utfärdas genom landskapsförordning. 

2 kap. 

Räntestödskredit. 

4 §. 
Räntestödskredit för handeln kan uppgå till högst 60 procent 

av det godtagbara kostnadsförslaget för i 3 § avsedda investe

ringar. 

5 §. 
Såsom räntestödskredit kan godkännas inhemsk kredit, som 

kreditinrättning beviljar för i denna lag avsedda ändamål. 
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6 §. 

I räntestödsbeslut avsett reparations-, ändrings-, eller för

bättringsarbete skall inledas eller däri avsedd anskaffning av 

anläggnings- eller omsättningstillgång ske inom ett år från den 

dag, då den som erhållit räntestödskredit fått del av beslutet. 

Landskapsstyrelsen kan av särskilda skäl förlänga den i 1 mom. 

avsedda tidsfristen. 

7 §. 
Den ränta kreditinrättning uppbär för räntestödskredit för 

handeln får ej överstiga den ränta, som kreditinrättningar all

mänt tillämpar i fråga om krediter för liknande ändamål. 

8 §. 

I räntestöd erlägges högst hela räntan på räntestödskredit 

för handeln för de två första låneåren efter det investeringen 

blivit slutförd eller efter det butiksbil eller -båt eller 

transportmedel anskaffats samt för de tre följande åren högst 

50 procent av räntan på sagda räntstödskredit. 

9 §. 
Räntestödet utbetalas till kreditgivaren. 

Till kreditinrättning erlägges ur landskapsmedel ersättning 

för de tilläggskostnader i denna lag avsedd kredit medför i en

lighet med i riket för sådan ersättning gällande grunder. 

3 kap. 

Investeringsbidrag. 

10 §. 
På särskilda skäl kan högst 30 procent av totalbeloppet i det 

i 4 § avsedda kostnadsförslaget beviljas att utgå såsom investe

ringsbidrag, såvida bidraget är nödvändigt för att ifrågavarande 

butik skall kunna fullgöra en lagstadgad förpliktelse eller för 

att förhindra en avsevärt försämrad tillgång till service. 

Investeringsbidrag utbetalas sedan sökanden visat, att det i 

bidragsbeslutet avsedda projektet har förverkligats. 

4 kap. 

Särskilda stadganden. 

11 §. 
Tillsynen över räntestödskrediterna och investeringsbidragen 

utövas av landskapsstyrelsen. 

Kreditgivaren avervakar, att räntestödskrediterna användes för 

de i kreditgivningsbesluten förutsatta ändamålen samt i enlighet 

med de i denna lag ingående eller med stöd av densamma utfärdade 
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stadgandena och bestämmelserna. 

Den som erhållit kredit är skyldig att lämna landskapsstyrel

sen de uppgifter, som är erforderliga för övervakningen. Kredit

inrättningen och den som erhållit finaniseringsstöd är skyldiga 

att lämna landskapsstyrelsen de uppgifter, som är av nöden för 

övervakande av att kreditvillkoren iakttages samt för konstate

rande av de verkningar som de medelst finansieringsstöd utfärda

de investeringarna haft. Landskapsstyrelsen kan för utredande 

av dessa omständigheter verkställa granskning av verksamheten 

hos den som erhållit krediten. 

12 §. 
överlåtes medelst finansieringsstöd anskaffade tillgångar 

helt eller delvis eller överlåtes företag eller väsentlig del 

av sådant till annan, kan landskapsstyrelsen på ansökan besluta 

att finansieringsstödet helt eller delvis överföres på den till 

vilken överlåtelsen skett. 

13 §. 
Landskapsstyrelsen kan bestämma att finansieringsstödet skall 

upphöra, 

1) om fast butik, butiksbil eller -båt för vilken finansie

ringsstöd beviljats, nedlägger sin verksamhet, 

2) om företag, som erhållit finansieringsstöd, frångår den 

verksamhet för vilken finansieringsstöd beviljats, eller 

3) om det ändamål, för vilket finansieringsstöd beviljats, 
annars icke uppnåtts. 

Landskapsstyrelsen kan i de i 1 mom. avsedda fallen förplikta 

den som erhållit finansieringsstöd att helt eller delvis till 

landskapet återbetala finansie~ingsstödet jämte en årlig ränta 

om högst den ränta Finlands Bank uppbär av kreditinrättningarna 

i ränta på centralbankskredit. 

14 §. 
Den som lämnar på beslut om finansieringsstöd inverkande orik

tig uppgift eller hemlighåller omständighet av väsentlig betydelse 

för beviljandet av stödet, eller som vägrar att lämna i 11 § av

sedda uppgifter eller använder finansieringsstöd för annat än i 

finansieringsstödsbeslutet avsett ändamål, skall för överträdelse 

av stadgandena om finansieringsstöd för detaljhandeln dömas till 

böter, om ej för gärningen annorstädes i lag är stadgat strängare 
straff. 
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Förordnande skall samtidigt givas om att beviljat finansie

ringsstöd skall återbetalas till landskapet jämte en ränta, som 

är sju procentenheter högre än den ränta Finlands Bank uppbär av 

kreditinrättningarna för centralbankskredit, räknat från den 

dag, från vilket stödet betalats. 

15 §. 
I landskapsstyrelsens beslut, som givits i stöd av denna lag, 

får ändring ej sökas genom besvär, förutom då saken gäller till

lämpning av 13 §. 
Oaktat besvär anförts kan i 13 § avsett beslut omedelbart 

bringas i verkställighet. 

16 §. 
Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas genom landskapsförordning. 

17 §. 
Denna lag tillämpas på krediter vilka på grund av till land

skapsstyrelsen under åren 1975-79 ingivna ansökningar godkännes 

som räntestödskrediter för handeln, och på investeringsbidrag för 

handeln, vilka användes för finansiering av under åren 1975-1980 

påbörjade investeringar. 

Mariehamn, den 27 februari 1975. 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 

!Jt~,a ,)/; ,~~ 
\A~~;i,k' H~~om 
\lllcr~/L1 
Sune Carlsson. 


