
Nr 9/1969-70. 
LAG- och ~KONOMIUTSKOTTETS betänkan-

de nr 9/1969-70 E1ed anledning av Ålands 

landskapsstyrels es frarJställning till 

Ål ands l andsting med förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om investeringskredit för utveck

lingsomr å denas industri samt vissa andra 

näringsgrenar. (Nr 7/1970). 
Me d anledning av ovannär:mda frai:D.stä llning 9 varöver l andstinget in be

gärt utskottets utlå tande 9 f å r utskottet vördsarilt anföra följande: 
Av landskapsstyrelsens motivering till ifrågavarand e lagförslag kan 

man möj ligen få den uppfattningen, att lagstiftaren avsett att även före 

år 1970 uppkomna kostnader för ifrågavarande r äntestöd skulle påföras 

landskapets ordinarie medel, men av det för eslagna slutstadgand et fram

går dock tillräckligt tydligt att endast sådana kostnader , vilka uppkomma 

f rån och med ingången av år 1970 avses. Någon ändring av ordalydelsen är 

därför· knappast notiverad men utskottet önskar för undvikande av eventu

ella missförstånd påpeka denna omständighe t . 

Utskotte t föresl å r 9 att i ingressen även omnäwnes att e tt slutstadgan

de fogas till l agen. 

Med hänvisning till de t ovan anförda får utskottet vörds amt f ör eslå, 

a tt landstinge t måtte antaga l agfö r

slaget, dock sålunda att ingre ss en er

hålle r följande lydelse: 

I enli ghe t med Ålands landstings beslut ändras 14 § 1 mom. landskaps

l agen den 4 december 1967 om investeringskredit för utvecklingsområdena s 

i ndustri samt vi s s a andra näringsgrenar (44/67) och fogas till lagen e tt 
slutstadgande s om följer~ 

Mariehamn, den 18 mars 1970. 
På l ag- och ekonomiutsko tte ts vägnar: 

<2/~t~ 
Valt er Nordas 

ordförande f::> c- . 
. /. Bja*ne 01 ~""7~0 

sekreterare. 

När varand e i utskotte t : ordföranden Valter Nordas, vice ordförand en 

Viktor Arvidsson saiut l edamöt ern a Einar Hambrudd, Olof J ansson och Olof 
Lindström s&~t suppleanten Börje Hagström (delvis). 
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