
NÄRINGSUTSKOTTETSBETÄNKANDE 
Ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och 
vissa andra näringsgrenar 

LANDSKAPSSTYRELSENS FÖRSLAG 

nr 5 
FR nr 12 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och 
vissa andra näringsgrenar ändras så att landskapsgaranti även kan ges som säkerhet för 
företagens ansvarsförbindelser. Det maximala beloppet av utestående garantier och lån 
mot svagare säkerhet föreslås höjt från 20 miljoner till 30 miljoner mark. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 29 november 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över 
framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Karl-Göran Eriksson, t.f. 
avdelningschefen Harry Jansson och överinspektören Tor-Erik Söderlund. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden 
Harry Eriksson, ledamöterna Abrahamsson och Beijar samt ersättaren Englund. 

Ledamoten Abrahamsson har fogat reservation till betänkandet. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 14 december 1993 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte anta det i 
framställningen ingående 
lagförslaget oförändrat. 

Tage Boman 

Susanne Eriksson 



RESERVATION 

Jag får härmed anmäla min reservation mot näringsutskottets betänkande nr 5/1993-94 

rörande landskapsstyrelsens framställning nr 12/1993-94 om "Ändring av landskapslagen 

om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar". 

I landskapsstyrelsens förslag till 1 § 1 mom. i förenämnda lagtext, som godkänts av 

näringsutskottet, uppräknas de näringsgrenar, inom vilka landskapsgaranti kan ges. I 

denna uppräkning finns turismen med, medan all övrig serviceproduktion utelämnats. I 

t.ex. den nya lagen om mervärdesskatt kommer servicenäringarna med, vilket sannolikt 

kommer att leda till betydande bekymmer för det åländska näringslivet till denna del, i 

synnerhet om lagtinget dessutom lagstiftningsvägen utestänger ifrågavarande näringar 

från möjligheterna till landskapsgaranti. Detta senare får enligt min mening inte ske. 

Jag anser därför, att i lagtextens 1 § 1 mom. bör göras ett tillägg om servicenäringarna 

enligt följande: 

1 § 

Enligt denna lag kan för utvecklande, utvidgande och grundande av företag samt 

förbättrande av ett företags verksamhetsförutsättningar ges landsk:apsgarantier till 
säkerhet för företagens inhemska och utländska krediter eller ansvarsförbindelser. 

Garantier kan ges inom följande näringsgrenar: 

1) medelstor industri och småindustri, 

2) turism och annan serviceproduktion, 
3) pälsdjursuppfödning, 

4) fiske och fiskodling, 

5) plantskola, 

6) handelsträdgård samt 

7) produktion av inhemsk energi. 

Mariehamn den 14 der..ember 1993 

41.J~ Ed-gar Abrahamsson 


