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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 10/1979-80 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 1 och 2 §§ lan<lskapsLigcn 

om vissa räntestödslån som beviljas av kredit

inrättning. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 3/1979-80. 

Stora utskottet, som i ärendet hört sjökaptenen Alpo Mikkola och sjöfartskonsu

lenten Leif Westerberg, ber vördsamt få anföra följ ande. 

Utskottet har erfarit, att omfattningen av pråmtransporter utförda av åländsk1 

redare är i det närmaste obefintliga och att någon ökning inte heller är att 

vänta. I anledning härav har utskottet ansett att det knappast finns skäl att 

betona pråmtransporter i förevarande landskapslag. Utskottet har därför giltt 

in för att 2 § 6 punkten i lag- och ekonomiutskottets betänkande boTde fil föl

jande lydelse: "för grundreparation och anskaffning av fartyg och annan sjö

transportmateriel, som är lämpliga för kusttrafik". 

Härigenom kommer 6 punkten att omfatta även det som ingår i 2 § 4 punkten, 

ty "skärgårdstrafik" är ju också en fo1m av "kusttrafik". På grund hUrav har 

utskottet ansett att 6 punkten bör sammanföras med den tidigare 4 punkten, 

som sålunda ändras i överensstämmelse hänned. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrel sens framställning ing[ienclc lagförs 1:1gct 

sålydande: 

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

angående ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om vissa räntestö<lsLln som hev i 1-

jas av kreditinrättning. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 § 2 mom. och 2 § 3 och 4 punkterna landskapslagen den 11 juli 1978 

om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrättning (39/78') ,samt 

fogas till 2 § nya 5 och 6 pw1kten som följer: 

1 §. 

(Lika som framställningen). 
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2 §. 

Räntestödslån kan beviljas: 

(2 punkten lika som framställningen); 

3) för byggande av krnmmmala hamnar som betjänar exportindustrin (uteslutn.); 

4) för grundreparation och anskaffning av fartyg och annan sjötransport

materiel, som är lämpliga för kusttrafik; 

(5 punkten lika som framställningen); samt 

(6 punkten lika som framställningens 7 punkt). 

Mariehamn den 11 december 1979. 

På stora utskottets vägnar: 

Ala'rik Häggblom 

ordförande 

Göran Lindholm 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Häggblom, viceordföranden Salmen, ledamöterna 

Dahlen, Eriksson, Karl Jansson, Nils Jansson, Sundlöf och öberg samt ersättanw 

Boman och Sundback. 


