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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att giltighetstiden för landskapslagen om näringsstöd 

förlängs så att lagen tillämpas även under år 1994. 



Å
0

ndring av landskaps/agen om näringsstöd 1 

MOTIVERING 

Landskapsstyrelsen kommer under hösten 1993 att göra en översyn av all 

lagstiftning om lån och bidrag till näringslivet, däribland landskapslagen om 

näringsstöd (43/91). Utgående från översynen har landskapsstyrelsen för avsiki att 

under år 1994 lägga fram förslag till dels ändring av befintlig lagstiftning dels ny 

lagstiftning. 

Landskapslagen om näringsstöd skall tillämpas på ansökningar som inkommit 

senast den 31 december 1993 och som används för investering, verksamhet eller 

utveckling som inleds senast den 31 december 1995. För att lagen skall kunna tillämpas 

även under år 1994, fram till dess att en ny lagstiftning kan träda i kraft, föreslår 

landskapsstyrelsen att lagens giltighetstid förlängs till den 31 december 1994. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om näringsstöd 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 21 § 1 mom. landskapslagen den 25 juli 

1983 om näringsstöd (46/89), sådant det lyder i landskapslagen den 20 juni 1989 

(46/89), som följer: 

21 § 

Denna lag skall tillämpas på bidrag som sökts hos landskapsstyrelsen senast 

31.12.1994 och som används för investering, verksamhet eller utveckling som inleds 

senast 31.12.1996. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 

Mariehamn den 8 september 1993 

Vicelantråd Harriet Lindeman 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 



Bilaga 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om näringssstöd 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 21 § 1 mom. landskapslagen den 25.7.1983 

om näringsstöd (46/89), sådant det lyder i landskapslagen den 20 juni 1989 om ändring 

av landskapslagen om produktionsstöd (46/89), som följer: 

Gällande lydelse 

21 § 

Giltighetstiden för denna lag, som trätt 

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, verksamhet eller utveckling 

som inleds innan lagen trätt i kraft eller 

under tiden 1.9.1983 - 31.12.1995. 

Föreslagen. lydelse 

21 § 

Denna lag skall tillämpas på bidrag 

som sökts hos landskapsstyrelsen senast den 

31 december 1994 och som används för 

investering, verksamhet eller utveckling 

som inleds senast 31 december 1996. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1994. 


