
Framst. nr 7/1970. 
STORA UTSKOT TETS betänkande nr 24/ 

1969-70 oed anl edning av landskapYBrJ

relsens f raIJställning till Ålands lands

ting ned förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen OLl 

investeringskredit för utvecklingsom

r ådenas industri s arJt vissa andra nä

ring s grenar. 

Landstinget, son i ärendet f å tt oot taga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande nr 9/1969-70, har dä röver inbegärt stora utskottets utlå tand e. 

Efter behandling av ä rendet har stora utskottet 9 som hört lagbered

ningssekreteraren Sune Carlsson, beslutat omfatta det i lag- och ekonomi 

utskottets ovannämnda betänkande frao ställda förslaget oed nedannäonda 

ändringa;r: 
Enär fasta Ålands kolill-.J.uner enligt rikets intill å r 1970 gällande lag 

om utvecklingsoorådenas ekonomi uttryckligen ställts utanför landskapets 

utvecklingsområden 9 har stora utskottet för sin del icke ansett det möj

ligt att belasta landskape ts ordinarie oedel med kostnaderna för ens det 

fra11tida räntestödet för de investeringar 9 sou under den ifrågavarande 

tidsperioden 1966- 1969 gjorts på fast a Åland, varför utskottet från lag- ' 

förslaget avfört l agens slutstadgande. Inom utskottet har fyra l e danö

ter omfattat landskapsstyrelsens fraoställning. - I 
Med hänvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet förty vörd- 1 

sru:-it f öreslå 

att Landstinget oåtte antaga det i 

landskapsstyrelsens fraoställning in

gående lagförslaget så lydande: 

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

angående ändring av landskapslagen oo investeringskredit för utvecklings

områdenas industri s ruJ t vissa andra näringsgrenar. 

I enlighet EJ. ed Ålands landstings beslut ändras 1 4 § 1 uorn. landskaps

lagen den 4 dece:c.1ber 1967 0E1 investeringskredi t för u t vecklingsområdenas 

industri sant vissa andra näringsgrenar (44/67) son följer: 

14 §. 
Denna lag tillä11pas på investeringskrediter, son godkänts under åren 

1966-1969. 

Mariehar_m, den 23 i~mrs 1970. "\ 
På stor~ 11t~odt t~~ ~ägnar: \ < 

/~.M;~.--r- ~ ~ 
. Alb~if.Joh911sson , . /. 1 Erik Rask 

; or_9 '.r or anae sekreterare .. 
Närvaran~e i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Alarik Häggblor,19 l eda:oö t erna Olof M .• Jansson, Sven Friberg, Sven Leober g j 
(delvis), Börje Hags tröo 9 Erik Lundqvist, Carl Karlsson och El11e r Jans
s on (del vis) saL1 t ersä ttarna Peder Söderströn och Karl Sund blom (d el v is). . 
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