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LAG- och EKONOMIUTSKOTTET S betänkande m 13/ 

1965 med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om landskapsgaranti för in

dustrier och arbetsrörelser. (m 38/1965). 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbe.gärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får 

vördsamt anföra följande: 

Utskottet har vid behandlingen av denna framställning kunnat konsta

tera, att det vore av särskild vikt, att landskapsstyrelsen i sina fram

ställningar förutom den allmänna motiveringen skulle använda sig av de

taljmotivering, vilka åtminstone skulle upptaga förklaring till 1 varför 

sakliga avvikelser från motsvarande bestämmelser i rikets lag föreslås. 

Enligt ett utlåtande från Ålandsdelegationen1 som kommit utskottet 

tillhanda, har Ålandsdelegationen kommit till den slutsatsen beträffande 
landstingets lagstiftningsbehörighet på detta område·, att frän dtenna 

lagstiftningsbehörighet bör undantagas i 11 § 2 mom. 10 punkten själv

styrelselagen avsedda näringar. Med anledning härav och då utskottet 

beslutat omfatta den av Ålandsdelegationen framförda ståndpunkten har 

ett stadgande, som utesluter tillämpningen av lagen på sagda näringar 

införts. 

I framställningen har ej närmare berörts det något oklara begreppet 

"arbetsrörelser". Enligt utskottets uppfattning vore det önskvärt med 

tanke :på den praktiska tillämpningen av lagen, att begreppet något klar

lägges. I en för tjänstemän utgiven handbok rörande omsä ttningsskattela

gens tillämpning def:inieras arbetsrörelse säsom en rörelse, som ~ntingen 

enbart för sig utför i omsättningsskattelagens 1 § angivna arbetspres

tationer eller som vid sidan av dylika arbetsprestationer eller också 

enbart i mindre utsträckning med hjälp av enkla maskiner och redskap 

tillverkar varor i huvudsak såsom beställningsarbeten och möjligen av 

kundernas eget material, varvid även försäljningen i första hand sker 

direkt till konsumenterna-köparna. 

Förutom att vissa förtydliganden och r edaktionella ändringar införts 

har utskottet i övrigt kunnat omfatta framställningen, varför utskottet 

förty vördsamt får föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

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

om landskapsgaranti för industrier och arbetsrörelser. 
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I enlighet me d Åland ~ landst ings beslbt stadgas ~ 
1 §j 

För------ (1 m6m . ) --~-~~ stadgas~ 

Under----~- (2 mom ~ ) - -~L-~ föreskrivet, 

r , 
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· nenna lag tillämpas icke på sådana näringar , som avses i 11 § 2 

mbm. 10 punkten självstyrelselagen för Ålaf d . 

Kredit, som med stöd av denna lag garanteras av land~kapet, benäm-

nes garantikredit. 

Vad i denna lag är stadgat om landskapsgaranti 

gäller även enligt 2 mom. beviljade lån. 

2 §. , 
och garantikredit, 

Garantikredit skall vara avsedd att använda s för anskaffning, upp-

förande eller utvidgning av byggnad elle~ 1<Dkal, som erfordras för 1 § 
1 mom. avsedda näringar, eller för ändring, reparation eller förbätt~ 

I 

ring av sådan eller ock för anskaffning av maskiner, arbetsredskap el-

ler anordningar eller, därest synnerliga skäl det påkall~; for kon~oli

dering av kredit, som upptagits för sådant ändamål. 

Av~----- (2 mom.) ------produktion. 

3 §. 
( Som landskapsstyrelserts frams_tällrling) l 

4 §. 
Det sammanlagda beloppet av samtidigt g ä llande land sk~psgar~ntier 

och icke återbetalda belopp av i 1 § 2 mom. nämnda l å n må Uppgå till 

högst 500.000 mark, räntor och indexförhöjningar icke medräknade . Be

loppe t av utländsk kredit beräknas enligt den officiella 'kursen vid 

den tidpunkt, då garantin beviljades. 

5-6 §§. 
( Som landskapsstyrelsens framställning) . 

7 §. 
Landskap sgaranti och i 1 § 2 mom. avsedda lån ur landskapsmedel be

viljas av landskapsstyrelsen. 

An se s - - -,...- ...., ( 2 moll). ) ------ kommission • 

8 § . 

(Som landskaps styrelsens framställning) ,• 

9 § . 

Till tryggande av landskapets fördel må egendom, som utgör säkerhet 

för garantikredit eller egendom, som utmätts ?för betalning av sådan 

kredit, ävensom garantitagare tillhörig an nan egendom, vid auktion in

köpa§ till landskapet. 

Sålunda-----~ (2 mom.) ------medgivande . I 

I' 

l 
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10-11 §§ och slutstadgandet 

(Likasom landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn, den 24 november 1965. 

På lag- och ekonomiutskottets 

/ ,, -
..... r.L.UA , c~~A 

Iter N rcfas ,-, 
ordförande. 

vägnar: 

" /)LJ? ~L;, ./. V~ Carlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Va~ter Nordas, viceordföranden 

Viktor ~rvidsson samt ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström och 
Bertel Söderlund. 


