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1973-74 Lt. - Ls. f~~~st.nr 11. 

LANTISKAPSSTYBELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående. ändring av la.nd ::ikal? slagen-ow fräin

jande av landskapet Älan~s ekonomiska µt~ 

veckling under åren 1970-1975. 

Enligt stadgandena i 2 kap. landskap slagen om främjande av land

skapet Ålands ekonomiska utveckling under åren 1970-1975 (18/70) kan 

räntestöd och landskaps bor gen beviljas för att främja industrin, 

turismen~ pälsdjursuppfödningen, fiskodlingen, handelsmässig träd

gårdsodling och plantskola. Räntestödet uppgår enligt 13 § för de 

två första åren till 80 procent av räntan och de två därpå följande 

åren till 40 procent. Har räntestöd beviljats för att främja företag 

i skärgårdskommunerna, kan med användande av landskapets enskilda me

del räntestödet höjas så, att hela räntan ka!!. erläggas som räntestöd 

för de två första åren och de två därpå följande åren hälften av rän

tan på utvecklingskrediten. 

Den betydande allmänna stegringen av räntefoten den 1 juli 1973 

har emellertid medfört direkta olägenheter för företagare ·som be;.;. 

viljats räntestöd. Regeringen har äärfar· .i en .. proposition ti Il ·riks

dagen (Reg.prop.nr 162/1973 rd') föresf'ag·it, ätt-·raiitestegringen 1 ·· · 
motsvarande fall i riket skulle kcinipens~:tas genom en !öi"h6jniilg av 

räntegottgörelsen. Enligt det i propositionen ingående lagförslaget 

ges statsrådet fullmakt att på grund av allmän förhöjning av ränte

foten besluta att utöver gällande räntestödssatser utbetala ett 

räntestöd, som motsvarar högst en årlig ränta av en och en halv pro

centenheter, dock för högst de;n. tiCJ. rärrtestöä. ]{an utgå 13nligt ·gäl

lande stadganden. 

Även om nämnda proposi tian ännu icke ,slutbehandlats i riksdagen~ 

anser landskapsstyrelsen att en motsvarande ändring av bestämmelserna 

om rågavarande räntestöd i landskapet borde vidtagas. 

Med hänvisning ti 11 det anförda förelägges Landstinget till an
tagande 

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

angående ändring av 13 § landskapslagen om främjande av landskapet 

Ålands ekonomiska utveckling under åren 1970-1975. 
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I enlighet med Landstingets beslut fogas till 13 § landskap3lagen 

den 2 juli 1970 om främjande nv landskapet Ålands ekonomiska utveck

ling under åren 1970-1975(18/70) ett nytt 4 mom.,såsom följer: 

13 §. 

Landskapsstyrelsen kan på g:r:und av allmän förhöjning av :riäintefoten 

besluta, att utöver det i 1 och 2 mom. avsedda räntestödet av land

slrnpets ordinarie eller enskilda medel erlägges ett räntestöd snm 

motsvarar högst en årlig ränta av en och en halv procentenhet, dock 

för högst den i sagda moment avsedda tiden för vilken räntestöd "4.t~;r. 

Då för utvecklingskredit erlägges i detta moment avsett räntestöd, 

tillämpas på den övriga del en av räntan på utvecklingskre di ten vad 

i 1 eller 2 mom. är stadgat. 

Denna lag tillämpas på ränta som debiteras för utvecklingskrediter 

efter den 1 juli 1973, dock högst till den 31 december 1974. 

Mariehamn, den 15 november 1973. 

På landskaps styrelsens vägnar: 

Lantråd 

- .Lagberedningschef 


