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SAMMANFAITNING

Lo.:ruiskapsstyrelsens flJrslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny näringsstödslag i stället för den
landskapslag om näringsstöd som upphörde att gälla den 31 december 1994. Förslaget
följer de EU-bestämmelser som finns på området och bestämmelserna är en förutsättning
för att Åland skall kunna få del av EU:s stöd för mål 5b områden.

Lagen medför bland annat en ny definition av småföretag och små och medelstora företag.
Åland indelas i två ekonomiska onuåden för vilka bestämmelserna om stödbelopp skiljer
sig.

Utskottets förslag
Utskottet omfattar landska.psstyrelsens förslag med vissa ändringar.
U1'SK01TETS SYNPUNKTER

Allmän motivering
Den föreslagna näringsstödslagen innebär till största delen en anpassning till de riktlinjer
för nati011ellt stöd till små och medelstora företag som EU-kommissionen utfärdat år 1992
(92/C 213/02). Detta gäller bl.a. definitionerna av små och medelstora företag samt
stödbeloppen. Utskottet har funnit förslagen behövliga och överensstämmande med EU:s
riktlinjer.

Detaljmodvering
3 § Utskottet föreslår ett förtydligande av begreppet skärgård så att det av paragrafen

framgå.t vilka kommuner som skall anses höra till skärgården.
6 § I landskapsstyrelsens framställning föreslås att landskapsstyrelsen kan om det finns
särskilda skäl besluta om begränsningar som gäller storleken på de företag som kan
beviljas investeringsstöd.
Utskottet föreslår en ändring i förtydligande syfte så att det klart framgår att även större
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företag skall kunna erhålla investeringsstöd om än med begränsade belopp.
17 § I landslrapsstyrelsens framställning roreslås att kommissionen består av en ordförande
och minst fyra och högst sex leda.möter, så att minst en av ledamötema representerar

näringslivet.
Eftersom det inte i landskapet finns någon sådan organisation som kan anses representera
hela näringslivet föreslår utskottet en ändring så att minst en av ledamöterna bör ha
erfarenhet från näringslivet.
ÄRENDETS BEHANDUNG
Lagtinget har den 6 september l 995 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden Harry
Eriksson samt ledamöterna Häger (delvis), Sjöblom, Sjöstrand och Beijar (delvis).
UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

NÄRINGSSTÖDSLAG
för landskapet Åland

(Ingressen lika som i framställningen).
1 kap.
Allmänna besw:mneJser
1-2 §§

(Lika som i framställningen).
3§
Stödområden
Landskapet är indelat i två stödområden, så att skllrgårdskommunema BrlJndlJ, Föglö,
Kumlinge, J({Jkar, Sottunga och VdrtW tillsammans utgör stödområde I och fasta Åland
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(2 mom. lika som i framställningen).

2 kap.
Investeringsstöd

4-5 §§
(Lika som i framställningen.).

6§
StMbelopp
(1 mom. lika som i framställningen).
I..andskapsstyrelsen kan om det finns särskilda skäl be,sluta om begränsningar som
gäller storlek.en på stödet till de företag som kan beviljas investeringsstöd.

3 kap.
Investerings- och start.stöd till småföretag
7-11

§§

(Lika som i framställningen).
4 kap.

Utvecklings.stöd till små och medelstora företag

12-16

§§

(Lika som i framställningen).

5 kap.
Ansökan om och utbetalning av stöd
17 §
Nllringsstödskommissionen
Landskapsstyrelsen tillsätter för två år i sänder en närings:stödskommission,. Kom-

missionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex ledamöter (uteslutning).
Minst en av ledamöterna bör ha eifarenhet från näringslivet.
8-22 §§
(Lilra som i framställningen).

-4-

6 kap..
Särskilda bestiinum~lser
23-29 §§
(Lika som i framställningen).

7kap
Ikralftträdelse- och övergångsbestämmelser

30- 31 §§
(Lika som i framställningen).

Mariehamn den 11 september 1995

Ordförande

Tage Boman

Sekreterare

Niclas Slotte

