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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om land

skapsgaran ti för industrier och vissa and

ra näringsgrenar. 
Sedan den 1 januari 1970, då landskapet i sin helhet hänfördes 

till utvecklingsområdena, har den ekonomiska aktiviteten ökat oväntat 

snabbt. Detta framgår icke minst därav 9 att ansökningarna om inves

teringskrediter under innevarande år stigit till 24 milj. mark. Enär 

landskapsstyrelsen de~sutom under år 1970 beviljat ett större industri

företag en landskapsgarantl om 500.000 mark, har det visat sig att 
• 

den år 1970 genomförda förhöjningen av garantibeloppets tak från 1 

till 2 milj. mark icke är tillfyllest för att täcka behovet. Både ut

vecklingsdelegationen och garantikommissionen har därför hos landskaps

styrelsen hemstållt om att landskapsstyrelsen med hänsyn till de in-

vesteringar som är att vänta de närmaste åren hos landstinget skulle 

föreslå en ytterligare förhöjning av garantitaket åtminstone så, att 

garantierna fram till år 1973 skulle stiga till högsta möjliga belopp 

för att sedan fram till utgången av år 1975 successivt återgå till 

nuvarande 2 milj . mark. Från garantikommissionens sida har föres1<3;gits 

att högsta beloppet år 1973 skulle uppgå till 4 milj . mark. 

Landskapsstyrelsen har omfattat nämnda förslag om förhöjning av 

garantibeloppets tak på det sätt utvecklingsdelegationen föreslag~t 

förutom att 3 milj. mark skulle sättas som tak år 1973 samt att i 

4 § dessutom skulle införas en bestämmelse om att ny garanti som 

överstiger 500.000 mark liksom ny garanti som jämte redan gällande 
garantier överstiger sagda belopp, skulle beviljas av landstinget; och 

därigenom icke medräknas i det i 1 mom. stadgade beloppet . . Mo_tsvarande 

förfarande tilläm·pas i riket i den formen , att förslag om vissa stör

re garantier föreläggs riksdagen i särskilda framställningar. 

En omständighet som ytterligare talar för ovan föreslagna förhöj

ning är, att staten enligt 10 § lagen om Kehitysrahasto Oy - Utveck

lingsfonden Ab benämnda aktiebolag (FFS 65/71) garanterar utan mot

säkerhet av nämnda bolag upptagr~a lån till ett värde av 350 miljoner 

mark i form av proprie borgen och att denna borgen skulle ställas 
till utgången av år 1975. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd
samt förelägga landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angå ende ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för 

industrier och vissa andra näringsgrenar. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § landskapslagen 
den 20 apr il 1966 om landskapsgaranti för industrier och vissa andra 

näringsgrenar (14/66) i dess lydelse av den 2 juli 1970 (20/70) 

såsom följer~ 

4 §. 
Det sammanlagda beloppet av·samtidigt gällande landskapsgarantier 

och icke å terbetalda belopp av i 1 § 2 mom. nämnda lån må under åren 

1971-1973 stiga till 3.000.000 mark och från ingången av år 1976 
och därefter till 2 . 000 . 000 mark. I sagda belopp medräknas icke rän
tor och indexförhöjningar. Beloppet av utländsk kredi t beräknas enligt 
den officiella kursen vid den tidpunkt, då garantin bevi_ljad,es -~ 

Av landskaps styrelsen f ör samma sökande beviljade, i kra-ft var an
de landskapsgarantier må icke överstiga 500.000 mark. 

Mariehamn, den 3 mars 1971. 
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