
Nr 9/1970. 

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 

landskapsgaranti för industrier och vis

sa andra näringsgrenar. 

Genom lagen den 7 april 1967 angående ändring av landskapslagen 

om landskapsgaranti för industrier och arbetsrörelser (17/67) höj

des beloppet för samtidigt gällande garantier från 500.000 till 

1.000.000 mark. Med hänvisning till bland annat turismens utveck

ling under åren 1960 - 1965 och Ålands marknadsandel av hela landets 

turism, ansåg landstinget att det då fanns skäl att frångå den van-

ligen tillämpade beräkningsgrunden mellan riket och landskapet, som 

skulle ha medgivit endast förut gällande garanti tak. 

Med beaktande av att bankernas totala valutainväxling i landska

pet under år 1969 uppgick till c. 30.000.000 mark samt att antalet 

turister under samma år steg till 420.000 finns det såväl förutsätt

ningar för som behov av fortsatta investeringar i turistnäringen 

med. särskild. inriktning på kvalitativt goda turistanläggningar, som 

är verksamma året runt. Då d.e normala säkerheterna för bankkred.it 

i fråga om turistanläggningar icke är tillfyllest, skulle en ytter

ligare förhöjning av garantibeloppet vara påkallad.. 

Den till landstinget överlämnade framställningen med. förslag till 

landskapslag om främjande av landskapet Ålands ekonomiska utveckling 

åren 1970-1975 skapar dessutom nya förutsättningar för investeringar 

bland annat i industrirörelser, turistanläggningar, pälsdjursfarmer 

och växthus. 

Den nya utvecklingslagstiftningen i riket har som känt hänfört 

hela landskapet till utvecklingsområd.e och därmed förutsättes att 

alla åtgärder som befordrar utvecklingsområd.enas ekonomi skall vid.

tagas. En utvidgning,av ramen för land.skapsgarantierna skulle ha en 

dylik verkan. Utvecklingsdelegationen har föreslagit en höjning till 

2.500.000 mark. 

Med. beaktande av att d.et bör finnas en marginal för större inves

teringar uppgår d.e för närvarande gällande garantierna till ett be

lopp om 710.888,94 mark fördelade enligt följande: 

industrier 336.388,94 

turism 127.000,-

växthusodling 

pälsd.jursodling och 

f od.erkök 

103.500,-

144.000,-



Då landstinget antog landskapslagen om stöd för fiskerinäringe 

berättigades landskapsstyrelsen enligt denna lags 13 § att för fi 

kerinäringen bevilja garantier till ett sammanlagt belopp om 

2.000.000 mark . 

Med hänvisning till det anförda f å r landskapsstyrelsen föreslå 

att 4 § landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och Vis 

andra näringsgrenar ändras så att samtidigt gällande garantier ri 
uppgå till sammanlagt 2.000.000 mark . Detta belopp har även föro 

av: Llandskapets garantikommission . 

Landskapsstyrelsen får därför vördsamt förelägga landstinget t 

antagande 

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

angå ende ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för in. 

dustrier och vissa andra näringsgrenar . 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § landskaps! 

den 20 april 1966 om landskapsgaranti för industrier och vissa 

ra näringsgrenar (14/66) i dess lydelse av den 20 april 1967 (17/ 

såsom följer: 

4 §. 
Det sammanlagda beloppet av samtidigt gällande landskapsgaran 

och icke återbetalda belopp av i 1 § 2 mom. nämnda lån må uppgå 

till högst 2.000.000 mark, räntor och indexförhöjningar icke med 

nade . Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt den officiella 

sen vid den tidpunkt, då garantin beviljades. 

Mariehamn, den 4 mars 1970 . 
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