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. LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING I 

till Landstinget med förslag till land- ! / 
skapslag om produktionsstöd. 

Genom landskapslagen om fr~m~ 
...... "ande av land k 

1971~1975 (18/70) har landskap d • 5 apet Ålands utveckling under åren 
. . - sme el pa olika . 

näringslivet och dänned påverk d sätt kunnat användas för att främja 
a en ekonomiska t . . r detta avseende har utveckli k . u vecklingen i gynnsam riktning. 

ngs red1 ten haft de .. 
styrelsen har llllder lagens gilt" h . . n storsta betydelsen. Landskaps-

. lg etsti.d godk'" . · 
beviljat räntestöd enli."gt f ... 1 . d · · an~ utveckhngskrediter och för dem . . o Jan e~ · 

År Krediter mk 
' Antal 1970 2,000.000 Räntestöd total~ mk. 

44 
1971 1\761. 000 'I 

20 
1972 2.000.000 I- 164.282 

30 
1973 l,684.750 280.739 

36 
1974 2 ~ 000.000 

324.030 
33 378.653 1975 818.295 23 per,aug.75 500.000 ansl. 

I riket har den l_agstiftning som motsvarar ovan nämnda 1andskapslag ersatts 

med lagarna den 13 juni 1975 om främjande .av den..regionala utvecklingen (FFS 45l/ 
75) och lagen om stödjande av produktionsverksamheten inom utvecklingsområdena I: 
(FFS 452/75). Sistnämnda l_ag träd.~IX i kraft den 1 september detta år. / 

Enligt lagen om främjande av den regionala utvecklingen skall statsrådet hänföra 
vissa delar av landet till utvecklingsområden av liknande slag som de nuvarande d.v. 
s. till en första och en andra zon. för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för 
de utvecklingsområden som är i en särskilt svår situation kan statsrådet dessutom 

förklara de minst utvecklade områdena inom utvecklingsområdena för tilläggsstödom
råden, där stödåtgärderna är mer omfattande än på de övriga områdena. 

· 1 

"' I • 

I stöd av sagda lag har statsrådet den 26 juni 1975 (FFS 499/75) beslutat hän- 1 i 
I föra de faståländska konnnunerna. till utvecklings~råqes andra zon och de åländska 

1

1 

skärgårdsko~erna ti:.l u~e~kling~områ~es första zon.Dessqtq~ har de sistnämnda J 

konmrunerna förklarats for ~illaggsstödomraden. . 
Lagen om främjande av den ~egionala utveckli_ng~n irmehåller ~ övrig~ ~estärrunelser [ 

1 

• I 
om den målsättning som har uppställts för den regionala utveckl1ngsp~l1t~ken samt 1 , ( 

om re · kl. laner Dessutom föreskriver lagen att det tillsatts en re- I ] t' I gionala utvec 1ngsp · I 
giona1politisk delegation vid statsrådets kansli. i IJ , 

An 0 • od elitiska stöd och andra erforderliga åtgärder I f, [i. gaende utveckl1ngsomra esp j . 

stad . . . ~... av dessa lagar är lagen omsstödj ande av produktions- 1, gas 1_ särskilda lagar. ~1 .. • • .. • 

Verk amh · . . . 't,, ·ngsområdena~nligt vilken narmgslivet kan stodas med 1 
1 

, s eten-.mom utveCN.=!- c . -



4 0 72. 
tsmedel genom investeringsbid . 

sta .. .. rag, startbidrag och utbildningsbidrag. Dessa 
·drag ersatter de rantestöd so b . . 

bl 0 .. • m ev1lJats för utvecklingskrediter. övriga lag-
'ftningsatgarder i sannna syft t d 

stl . e or e konnna att nännast avse skattelättnader. 
särsk11g framställning ha 1 dsk 

I en r an apsstyrelsen föreslagit en ändring av land-
skaps lagen om transportstöd. 

Föreliggande lagförslag har ut b t . . 
. ar e ats med rikets lag om stödJande av produktions· 

verksamheten inom utvecklingsornrådena som förebild. Några allmänna bestämmelser om 

utvecklingspolitikens målsättning skulle enligt landskapsstyrelsens uppfattning icke 
1 

behövas för landskapets del, eftersom landstinget redan tidigare slagit fast en 
sådan målsättning. 

Genom att ekonomiska rådet liksom även planeringsrådet har till uppgift bl.a. 

att på gnm.dval av den fastställda målsättningen utarbeta planer för landskapets 

utveckling, erfordras ej hell.er i anledning av den nya utvecklingslagstiftningen 

ett särskilt planeringsorgan för utvecklingsfrågor. På gnrifd härav anser landskaps

styrelsen det icke vara nödvändigt att föreslå en särskild landskapslag som skulle 
motsvara lagen om främjande av den regionala utvecklingen. 

Enligt 1 § 3 mom. i föreliggande lagförslag skulle skärgårdskonnnunerna vara hän
förda till tilläggsstödområde.Dessutom skulle landskapsstyrelsen såsom tilläggs

stödområde ytterligare klmna förklara. t .ill annan korrmrun hörande ö eller ögrupp, 
som har stadigvarand.e bosättning men saknar fast vägförbindelse. 

I 1.§1 mom. har arrgivits de .näringar sorn·kan be«iljas i lagen avsett produktions

stöd.Då det utöver däri nämnda näringar även finns annan ·uäringsutövning som har 

betydelse för sysselsättningen särskilt ~nom. skärgårdskorronuilerna har landskaps- . 
styrelsen i 1 § 4 mom. föreslagit ett stadgande om att även annan näringsverksamhet 

1 1 

kan · tt t '"d om detta bidrar till · att trygga utkomsten och befrämja ges i lagen avse . s o . 
·· · ·· k" ld förutsättning härför skulle dock vara, att landstmget sysselsattn1ngen. En sars 1 

· ·· · d 1 f''r detta ändamål. Bland här av-1enskilda årsstaten upptar sarsk1l a ·ans ag 0 

jordbruket, som sysselsätter största delen seddi näringar kan. särskilt nänmas 
av skärgårdens befolkning. 

. . .. k ff de av anläggningstillgångar och för 
Investeringsbidrag --bev1lJa5 for a~s a ~ terin sbidragets storlek 

Utförande av ändrings- eller förbättr1ngsarbeten. ~n~e: · 11 "g!sstödområde mellan 
Varierar mellan 5 och 10 procent på fasta Aland oc i i a 
2 ·nvesteringskostnadeina. 
0 och 30 procent av de godtagbara 1 anhän de ;tgifter under de 36 första 

St b. f .. 1 '" och dänned samm gan 
art idrag ges or one-

0 
• 11.. stödområde och de 24 första 

d · f .. beläget pa ti aggs 
ri tsmånaderna om. företaget ar o d Inom tilläggsstödoniråde varierar 

m· 1" t på annat omra e. 
~derna om företaget är be age å ö\i'riga områden mellan s och 25 procent 

bidraget mellan 20 och 40 procent och p . 

av sagda kostnader. 

I ' \ 
1· 

I ~ 
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J)en tredje stödfonnen, Utbildn. . 
o amk d ingsb1draget, 

tt företag as as ärigenom att avser nännast att täcka de k 
e . . personalen o . . ostnader 
rbetsuppg1fter. Utb1ldningsbidr mas te ges specialutbildning för . a aget kan u o . sina 

utbildningskostnaderna. ppga till högst 75 procent av de godtagbara 

Bestämmelserna om ansökan om h 
d of" . oc utbetalningen a .. 

liksom om e pa ol]der som drabbar b. d v samt om overvakning av bidragen 
. . 1 ragstagare if 11 h . 

styrelsens villkor för bidrag ha ' a an icke följer landskaps-
' r utarbetats i .. 

stäJmlelser i riket. Detsamma gäll .. overensstämmelse med motsvarande be- . 
er aven straffst d d . 

begränsning av besvärsmöjlighetema i 
19 

a gan et 1 18 § och stadgandet om 

Med hänvisning till det anförda f" 1 .. § • 
ore agges Landstinget till antagande 

Landskapslag 
om produktionsstöd. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 § • 

. I lan~kapet Åland kan industri-, arbets- och turiströrelse, pälsdjursuppfödning, 

fiske, fiskodling, handelsträdgårds-, plantskole- och torvproduktionsrörelse inom 

ramen för i landskapets ordinarie årsstat upptagna anslag beviljas produktionsstöd 

på sätt i denna lag stadgas. 

I denna lag avsedda produktionsstöd är investeringsbidrag, startbidrag och ut- · 
bildnings bidrag. . . 

Med tilläggsstödområde avses i denna lag Brändö, Föglö, Kökar, Kurnlinge, Sottunga 

och Vårdö konununer s'amt, därest landskapsstyrelsen fa~tat beslut därom, till annan 

konunun hörande ö eller ögrupp, .som har stadigvarande bosättning meri saknar fast väg

förbindelse. 

I syfte att trygga utkomsten och befrämja sysselsättningen inom tilläggsstödområde 

kan inom ramen för i enskilda årsstaten upptagna anslag annan än i 1 mom. nänmd:· 

näringsverksamhet inom sådant område beviljas i ·denna lag avse<t.f-· produktionsstöd. 

2 §. 
Prod k · . . f" t som påbörJ· ar eller utvidgar sin verksamhet, eller 

.. u t1onsstöd bev1lJaS ore ag, .. .. . 
foreta .. . .. · . t · ngångar om företaget anses ha forutsattnmgar 

g, som foinyar . sina anlaggn1ngs i , 
för 

en fortgående lönsam verksamhet. .. .. 
Då f o . f" t gs verksamhet eller om förnyande av dess anlagg-

. raga är om utvidgning av ore a . .. .. .. 
nl.ngst· 

1
. e att investeringen provas medfora ett okat 

lllgångar förutsättes ytter igar ' . . . .. .. . .. 
ilrlta1 . .. t ller en förhöJnmg av produktionens foradlrngsvar-
d arbetsplatser inom foretage e 
e e11 er :iv co...-. • .; ron; "~n. 

·I ~ 
~ 

!' 
; 

11 
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2 kap. 

Investeringsbidrag. 
3 §. 

4. 

Investeringsbidrag bev·1· · 

• .. 

1 

Jas antingen för anskaffande av anläggningstill-gangar eller for utförande av änd · 

rings- eller förbättringsarbeten. 4 §. 

Investeringsbidraget utgör minst 5 och högst 10 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen. 

Inom tilläggsstädområde är bidraget dock minst 20 och högst 30 procent av sagda kostnader. 

I 2 mom. avsett höjt investeringsbidrag kan även beviljas industri- och 
arbetsrörelse Utanför tilläggsstödområde, om förhållandena inom vederböran

de kommun erbjuder naturliga förutsättningar för företagets verksamhet. 
3 kap. 

Startbidrag. 
s §. 

Startbidrag beviljas för de löneutgifter och de lagstadgade socialskydds

avgifter som föranleds av att företag påbörjar eller utvidgar sin produktionsverksamhet. 

Startbidrag beviljas icke, om företag erhåller stöd enligt landskapslagen 
om arbetskraftspolitisk finansiering av produktionsverksarnhet(65/73). 

, ,6 §. - 1· 

Startbidrag beviljas .inom tilläggssfä<jområdet för. 36 fulla driftsmånader, 
räknade från det företagets produktionsverksarnhet eller den utvidgade produk
tionsverksamheten inleddes. Inom övriga områden beviljas bidraget för 24 
driftsmånader. 

7 §, 

b 
· d ·· · rocent av det sammanlagda beloppet av de godtagbara Start i rag utgor 1 p 

lönerna och lagstadgad~ socialskyddsavg~fterna: 

på övriga områden 
på tilläggsstödområde 

första året 30-40 procent 

andra året 25-35 procent 

tredje året 20-25 procent 

4 kap. 

Utbildningsbidrag. 

15-25 procent 

5-15 procent 

S § • 1 f" 
0
d för utbildning av företags persona ar .sa ana 

Utbildningsbidrag beviljas.. .. t ets verksamhet. Bidrag beviljas icke . .. "d äntliga for fore ag 
Uppgifter som ar no V d h nödig utbildning. 

som re an ar . 
för utbildning av personer . k företaget erhåller stöd enligt land-. b ·1·as ic e, om 

Utbildningsbidrag evi J .. k f' siering av produktionsverksamhet. 
k ftspol1tis inan skapslagen om arbets ra 



9 §. 
Utbildningsbidrag kan beviljas för sådan av företagets verksamhet förutsatt 

specialutbildning, som kompletterar allmän yrkesutbildning eller utbildning 
genom sysselsättningskurs eller som utan detta slag av utbildning kan genom

föras i form av kortvarig utbildning. Utbildningen bör äga rum då företaget 

grundas eller utvidgas och senast inom ett år från det produktionen eller den 

utvidgade verksamheten vidtog. 

10 §. 
I utbildningsbidrag beviljas högst 75 procent av de godtagbara utbildnings

kostnaderna enligt den utbildningsplan som uppgjorts för företaget. Till 

kostnaderna kan i enlighet med i riket gällande grunder hänföras lärares av

löning, utgifter för undervisnignsmaterial och lokaliteter, kursavgifter, re

sekostnader samt .:utgifter för. deltagarnas utkomst. 

5 kap. 
Ansök!ffi om och erläggande av produktionsstöd .. 

11 §. 

Produktionsstöd. beviljas av landskapsstyrelsen. 
I ärenden, som gäller pincipiellt viktiga eller ' betydande understöd~ skall 

landskapsstyrelsen inhämta ekonomiska rådets utlåtande. 
12 §. 

Investeringsbidrag skall sökas innan anläggningstillgångarna anskaffas 

eller byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete påbörjats. 

Startbidrag skall sökas innan produktionen inletts. 
Utbildningsbidrag skall sökas senast tre månader efter det företaget på

börjat sin produktion eller den del av produktionen som berör? av utvidg

ningen. 

13 §. 
I~vesteringsbidrag utbetalas efter hand som investeringen framskrider. 

För utbetalning skall godtagbar utredning om fortskridandet inges. 

Startbidrag utbetälas årligen i efterskott efter det godtagbar utred

ning om företagets verksamhet företetts. 
Utbildningsbidrag erlägges i efterskott sedan godtagbar utredning om 

utbildningen givits. 
6 kap. 

Särskilda stadganden. 

14 §. 
Då i denna lag avsett stöd. beviljas, bör. vid fastställande av stödets 

storlek målsättningen vara att åstadkorruna fasta arbetsplatser inom områden 

där utbudet av arbetsplatser ej är tillräckligt. Särskild uppmärksamhet 

bör. fästas vid främjandet av näringslivet i skärgårdsområdena. Likaså bör 

' 

j I 
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1111 
6. n förbättring av orts- n" · 

e · ' ar1ngs- och arbetsmarknadstrukturen samt service-
nivån inom dessa områden eftersträvas. 

15 §. 
Användningen av bidrag överv k 1 d 1 .. .. 

a as av an skapsstyre sen, som aven ager 
rätt att låta förrätta inspekt1· on b · d · d f"' 1 · B · · av i ragstagarens me els orva tn1ng. i-

dragstagaren är vid inspektion skyldig att förete alla nödiga räkenskaps-

och andra handlingar samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. 

16 §. 

Om för~tag under de fem år som följer på erläggandet av' ·bidraget utan vä
gande skäl inställer eller i väsentlig grad inskränker den produktion som 

ligger till grund för . bidraget, skall landskapsstyrelsen besluta att sagda 
bidrag helt eller delvis skall återbetalas. 

överlåtes anläggningstillgång som finansierats med investeringsbidrag helt 

eller delvis eller överlåtes företaget eller en betydande del därav under i 

1 rnom. nämnd tid, skall bidraget helt eller delvis bestänunas att återbetalas, 
såvida ej överförandet av bidraget på det nya företaget av särskilda skäl be
finnes påkallat. 

Landsk~psstyrelsen kan bestämma att på :bidrag som skall återbetalas skall 
utgå ränta enligt i riket för sådant fall gällande räntesats. 

17 §. 

Om bidragstagaren i samband med ansökan om bidrag på någon väsentlig punkt 

givit felaktiga uppgifter eller förtigit på bidragets beviljande väsentligt 

inverkande faktorer eller vägrat länma nödiga uppgifter skall bidraget be

stärrunas att helt eller delvis åtetbetalas. På bidragsrat, som skall åter
betalas, utgår. i 16 § 3 rom. stadgad ränta. 

18 §. 

Den som olovligen yppar vad han vid handläggning av ärende i enlighet med 

denna l.ag fått kännedom om ~ngående företags eller enskild persons ekonomiska 

ställning eller affärs- eller yrkeshernlighet · skall dömas till böter, om 

icke annorstädes är stadgat strängare straff för gärningen. 

Allmän åklagare får icke väcka åtal för i 1 rnorn. näilillt brott, såvida ej 
målsäganden arunält brottet till åtal. 

19 §, 

I beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av stadgandena i denna 
lag? med undantag av beslut som avses i 16 och 17 §§, får ändring ej sökas. 

Oaktat besvär anförts kan i 16 och 17 §§ avsedda beslut verkställas. 

20 §. 

Närmare bestänunelser om tillämpningen och verkställigheten av denna lag 
Utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

11 
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21 §. 

Denna lag träder omedelbart i kraft. Lagen tillämpas på understöd, som 

beviljas på giund av under· åren 1975-1979 inlämnade ansölqlingar och som an

vändes för investerings-, produkt~ons- eller· utbildrtingsverksamhet, som på
börjats under åren 1975-1980. 

Med stöd av dei:ma lag kan dock understöd. icke beviljas för. sådana ända

mål för vilka stöd. gives enligt landskapslagen om f~ämjande av landskapet 

Alands utveckling under åren 1970-797(18/70). Stöd till enskilda fiskare 
och fiskeriför~tag kan likväl beviljas såväl med stöd. av denna lag som land

skapslagen om stöd. för. utöv~de av fiskerinäringen (9/70). 
Utan hinder av vad i 12 § är stadgat, får ansök~n om i denna lag avsett 

understöd. inlänmas till landskapsstyrelsen senast .den 31 december· 1975, 

såframt den verksamhet · för. vilken bidrag sök~s · har påbörjats efter den 

31 augusti 1974. · 

Marieharrm, den 29 augusti 1975. · 

Lantråd 

Lagberednings chef 
I ~ '. , ,. 
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