
L/\Gc~ OCH EI<ONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 18/1986-87 med an

ledning av 1andskapsstyre1sens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag om ändring a\' 2 § 

landskapslagen angående tilJämpning i 

landskapet Aland av lagen om ränte

stöd för lån för fartygsanskaff ningar i 

Finland. 

12 1987 lnbegäi lag- och ekonomiutskottets utlåtande 

över nämnda mstäHning. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, 

verh.stäHande direktören för Eckeröllnjen Ab Jarl Danielsson och t.f. lagberednings-

chefen Lars får i anledning härav anföra följande. 

I framställningen att Högsta domstolen i sitt utlåtande ti11 Republikens 

president ansett att den av landstinget antagna landskapslagen angående tillämp

ning i landskapet Åland av lagen om för lån fartygsanskaffninga.r i 

Finland (52/86) saknar saldnnehåU eftersom landstinget inte kan överföra besJutan~ 

beträffande statens medel på landskapets myndigheter. Landskapsstyrel

sen föreslår med anledning av denna princip för s.k. blankettlagar, att 

landskapslagen ändras så att rätten att budgetera medel för räntestöd för för 

fartygsanskaffolngar skuUe fastslås i !agen. 

konstaterar att lagstiftningsbehörigheten det här 

aktuella området tillkommer landstingett vilket Högsta domstolen också konstate

rar i tid nämnda På de områden vilka landstinget har lagstiftnings-

behörighet tillkommer landskapsmyndigheterna och denna förvaltning 

med av landstinget budgeterade medel. 

behörighet att i .landskapets budget 

avsett ändamål påverkas av om 

av Iandskapslagen antas eller inte. 

Även om landst1nget också utan landskapslag kan budgetera för räntestöd för lån 

för fartygsanskaffningar anser utskottet att det i framställningen föreslagna 

lagförslaget skall antas. De stöd som här kan b.li aktuella är nämligen till sina 

bdopp 1 regel betydande kan därtill järnföras med övriga varaktiga stöd tl11 

näringsJi\·et, Pri11cipiellt innebär e-n lagfästelse att åli:indska fartygsbeställare 

•:-·;:;r,t lag kommer i ~tnjutande av enahanda förmåner som beställare i riket, 
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Utskottet, som är medvetet om att förvaltninsuppgifterna i riket del\"is inte 
' 

handhas av en myndighet utan av ett aktiebolag, anser att det av förvaltningstek-

niska skäl vore lämpligt a en s.k. överenskommelseförordning överföra de 

förvaltningsuppgif ter som den aktuella lagen skulle ankomma på landskaps·· 

styrelsen, på rikets allmänna för,:aJtning. Eftersom landstinget som önskemål vid 

den förestående revisionen av sjäh:styrelselagen har framfört att regleringen av 

fö!jdaktligen kostnadsansvaret för stödet till sjöfartsnäringen skall ankomma 

riket skulle det enligt utskottets mening te sig naturligt med en överenskommel

seförordning i avvaktan på revisionen. 

Om en överenskommelseförordning av en eHer annan orsak inte går att få till stånd 

skulle vid lagens tillämpning bedömning göras från fall tiJl fall. Orn stöd be\"iljas 

enligt samma grunder som stöd i riket torde några kompensationsproblem knappast 

uppkomma. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 april 1987. 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

oförändrat. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


