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IJiG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

nr 5/1970-71 med anledning av Ålands land
skapsstyrel ses framställning till Ålands 
landstj_ng med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om land
skapsgaran ti för industrier och vissa andra 

näringsgrenar. 
Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande hgr utskottet)> som i ärendet hört lant

rådet Martin Isaksson, landskapskarnreraren Henrik Gustafsson, land
skapsagronomen Tor Mattsson och utvecklingssekreteraren Yngve Mörn, 
behandlat ärendet och får härmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet har tagit del av utvecklingsdel egati onens för landskapet 
Åland utlåtande över denna frar"st8,llning samt av en uppställning över 
ikraftvarande landskapsgarantier och lånens amorteringstid. Sagda 
uppställning bifogas. 

Härvid har utskottet konstaterat att garantitiderna för utvecklings
krediter i allmänhet utgör 5-10 år samt att det kvarstående garanti
beloppet av nu beviljade garantier vid 1975 års utgång beräknats upp
gå till c. 500.000 mark. Man räknar därför med, att garantikrediterna 
år 1973 skall ha återbetalats i sådan mängd att en del av efterfrågan 
på garantier täckes av frigjorda sådana. Garantibehovet bedömes däref~ 
ter förbliva någorlunda konstant varför en sänkning av taket kan vara 
motiverad från ingången av år 1976. 

Utskottet har jämväl inhämtat, att vid motsvarande statliga garanti
beviljande folkill.ängden inom en viss region icke varit avgörande utan 
fastmer har uppmärksamhet fästs vid investeringsbehovet, investerings
objekten och aktiviteterna inom regionen. Med andra ord har man sökt 
ge garantistöden till sådana orter där aktiviteterna funnits och man 
har icke låtit folkmängden varec avgörande. Med hänsyn härtill finner 
utskottet skäl tala för den av landskapsstyrelsen föreslagna förhöj
ningen. 

Beträffande åter det föreslagna andra momentet, enligt vilket lands 
tingets beslut skulle erfordras för beviljande av garantier över 

500. 000 mark 9 anser utskottet vj_sserl igen att särskilt noggrann pröv
ning bör förekomma i fråga om behovet av större garantier, men utskot
tet finner dock icke tillräckliga skäl tala för ett överförande till 
landstinget av rL~tten att bevilja garantier~ enär här är fråga om 
en ren förvaltningsuppgift inom ramen för ifrågavarande lag. 

För större srunhällsnyttiga behov kan dessutom liksom tidigare lands
tinget på frBmställning av landskapsstyrelsen utom ramen för denna 
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lag bevilja garantier. Summan av på sistnämnda sätt av landst.inget 

genmn s~rskilda 1J~. sl:u! beviljade garantier steg vid utgången av år 
1969 till 2.878 !Q90 mark. Utskottet föreslår att lagförslagets 2 mom. 

strykes och att i fö:rtydligande avseende lagtexten ändras så, att det 

tydligt framgår, a tt taket 3.000.000 mark gäller blott för garantier 

beviljade enligt denna lag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte godkänna lagför

slaget, dock sålunda att § 4 erhåller föl

jande lydelse: 

4 §. 
Det sammanlagda beloppet av hä r avsedda, samtidigt gällande land

skapsgarantier och icke återbetalda belopp av i 1 § 2 mom. nämnda 

lån må under åren 1971-1973 st~ga till 3.000.000 mark och från ingången 

av år 1976 och dä refter till 2.000.000 mark. I sagda belopp medräkna s 

icke räntor och indexförhöjningar. Beloppet av utländsk kredit beräknas 

enlig t den officiella kursen vid den tidpunkt, då garantin beviljades. 

Marieharnn, den 9 mars 1971. 

På lag-a;;z~tets 

Valter Nordas 

ordförande 

. I. 

vägnar: 

~- c:=:==: ::r 
Bjarn b Olofs son ~ 
sekreterare. 

Närva rande i utskottet: ordfö re~den Valter Nordas, vic eordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöternn )~inar Hambrudd, Olof Jansson (del

vis), Olof Lindström samt suppleanten Börje Ha gström (delvis). 


