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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 11/1988-89 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om produktionsstöd. 

Landstinget har den 19 december 1988 inbeg.ärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över ovannämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört landskaps

styrelseledamoten Göran Bengtz, chefen för näringsavdelningen Olof Erland, ut

vecklingsplaneraren Bjarne Lindström samt lagberedningssekreteraren Olle Ek

ström, får med anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att giltighetstiden för landskapslagen 

om produktionsstöd förlängs med fyra är, eftersom de stödå.tgärder som kan vidtas 

enligt lagen visat sig vara betydelsefulla för näringslivet i de enskilda regionerna. 

Samtidigt föreslås vissa justeringar av lagens bestämmelser i syfte att poängtera 

stödbehovet hos näringar och områden vilka är svagt utvecklade samt, i motsvaran

de grad, återhållsamhet vid beviljande av stöd till näringar i väletablerade 

områden. 

Utskottet noterar med tillfredsställelse att lagens tillämpningsområde breddas så 

att stöd kan beviljas såväl för produktion i egentlig bemärkelse som för förmedling 

av tjänster. Utskottet har erfarit att den föreslagna ändringen delvis bekräftar den 

praxis som utvecklats vid utgivandet av stöd. I detta sammanhang önskar utskottet 

även framhålla att de stödåtgärder lagen möjliggjort har haft betydande positiva 

följder för det åländska näringslivet. 

I framställningen föreslås lagens rubrik ändrad så att begreppet "produktionsstöd" 

skulle ersättas med "näringsstöd". Namnändringen föranleds av att lagens tillämp

ningsområde utvidgas. Utskottet önskar framhålla att lagen närmast är att se som 

en regionalpolitisk Jag vars syfte är att speciellt stöda sådana områden i landskapet 

som har en ensidig och svagt utvecklad näringsstruktur, även om denna omständig

het inte direkt framgår av den föreslagna rubriken. Eftersom samtliga regioner i 

landskapet kan bli föremål för de stödåtgärder lagen erbjuder anser utskottet det 

inte nödvändigt att lagens syfte särskilt understryks i rubriken. 
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Detaljmotivering 

~ Reglerna om stöd till specialområden föreslås ändrade så att såväl en 

kommun som en del därav skall kunna utgöra specialområde om förhållandena i 

densamma avviker exceptionellt från de som råder i randkommunerna eller i 

kom mun en i övrigt. 

Utskottet har erfarit att en tillämpning av nu gällande bestämmelser om special

område hittills inte har kommit i fråga. Utskottet, som omfattat bestämmelsen 

såsom den lyder i landskapsstyrelsens framställning, önskar dock framhålla att det 

är ändamålsenligt att bestämmelser härom finns intagna i lagen för det fall att ett 

behov av punktvisa insatser, på det sätt som lagen möjliggör, uppstår. 

Ordföranden Anders Eriksson anmälde avvikande åsikt beträffande begreppet 11för 

kvinnor missgynnande arbetsmarknad", vilket han ansåg att borde ersättas med 

"för viss befolkningsgrupp missgynnande arbetsmarknad". 

2 §. Av bestämmelsen framgår de förutsättningar ett företag skall uppfylla i olika 

skeden av sin verksamhet för att det skall kunna beviljas näringsstöd. Enligt 

landskapsstyrelsens förslag skall en investering kunna stödas även i det fall att 

densamma inte omedelbart medför ett ökat antal arbetsplatser. Såsom framgår av 

framställningen innebär detta i praktiken att möjligheterna för företag att erhålla 

stödet ökar. 

Enligt utskottets uppfattning medför detta en förbättring mot tidigare såtillvida 

att flexibiliteten vid beviljandet av stöd ökar. Det är dock utskottets förhoppning 

att landskapsstyrelsen vid tillämpningen av bestämmelsen ger den ett innehåll som 

är anpassat till det ekonomiska konjunkturläget och de förhållanden i övrigt som 

råder i regionen då stödet ges, så att nya arbetsplatser kunde skapas och befintliga 

bevaras särskilt i missgynnade områden. 

2a §.Justeringen är av språklig karaktär. 

21 §. Ändringen har gjorts i klargörande syfte. 

Med hänvisning tilJ det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga lagför

slaget med följande ändringar. 
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Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om produktionsstöd 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-2 §§ 

(Lika som i framställningen). 

2a §. 

För att finansiera projekt som är gemensamt för flera företag kan understöd 

beviljas och utbetalning ske till den som förbundit sig att svara för att understöd 

anänds till hela projekt. 

4, 7 och 8 §§ 

(Lika som i framställningen)o 

5 kap. 

Ansökan om och erläggande av näringsstöd 

11, 12, 16, 17 och 17a §§ 

(Lika som i framställningen). 

21 §. 

Giltighetstiden för denna lag1 ~m trätt i kraft den 1 september 1983, förlängs. 

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, produktion eller 

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

31.12.1995. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. 

Mariehamn den 21 mars 1989 



- lJ. -

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Janina Groop 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola, samt ledamöterna Harry Eriksson och Söder

lund. 


