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_ STORA UT SKOTTET S be tänkande m 26/1965 med 

anledning av landskapsstyrelsens framstäl l ning 
• 
till Ålands landsting med förslag till landskaps-

lag om lantbrukets grundkredit. (m 27/ 1965). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 8/1965, har däröver inbegärt stora utskottet utlåtande . 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet, som såsom sakkunnig 

hört lagberedningssekreteraren Rolf Sundman, be slutat omfatta det i 

lag- och ekonomiutskottets förenämnda betänkande framställda förslaget 

jämte motivering med följande ändring. 

13 § 2 mom. Stadgandet om kreditanstalts uppgiftsskyldighet inne

bär ett undantag från de allmänna bestämmelserna för bankhemlighetens 

bevarande. I likhet med andra företag har även kreditanstalterna i prin

cip rätt och skyldighet att hemlighålla sina affärs- och yrkeshemlighe

ter till vilka bl.a. lämnande av uppgift om deponents i anstalten inne 

stående medel bör anses höra. Tidigare undantag från tystnadsrätten fö

rekommer måhända främst inom skattelags~iftningen. 

Väl att märka i sammanhanget är, att regleringen av förenämnda rätts-. 
område faller under rikets lagstiftningsbehörighet. Härav följer att 

landskapslagens bestämmelser om uppgiftsskyldigheten i sak bör överens

stämma med motsvarande stadganden i rikets lag. En jämförelse_ av nu fö

reslagna uppgiftsskyldighet med motsvarande bestämmelser i rikslagens 

14 § 2 mom . synes giva vid handen en vidsträcktare rätt för landskaps

styrelsen att erhålla uppgifter än vad som tillkommer motsvarande myn

digheter i riket. Enligt förslaget skulle nämligen landskapsstyrelsen 

kunna erhålla uppgifterna redan på grund av en mottagen låneansökan el

ler således förrän lån beviljats, medan i riket motsvarande rätt till

kommer myndigheterna först efter det lån beviljats . För undvikande av 

lagstiftningsbehörighetens möjliga överskridande har stora utskottet 

funnit det motiverat att omforma stadgandet i överensstämmelse med rik s
lagens 14 § 2 mom . 

Me d hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd
samt före slå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styre lsens framställning ingående lagförslaget 

sålydande: 

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

om lantbrukets grundkredit. 

I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgas : 
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1- 8 §§. 

(Likasom i landskapsstyrelsens f r ams tällning } . 

9 §. 
(Likasom i lag- och ekonomi ut skotte ts betänkande) . 

10-12 §§ . 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) ~ 

13 §. 

(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 
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' . 
Kreditanstalt, ~om beviljat låh, är skyldig att giva av landskaps~ 

styrelsen bemyndigade personer bppgifter , vilk~ äro nödig a för utredan

de av huruvida lånesökanden varit i behöv av i dertha l~g av sedd kredit, 

ävensom de ,uppgifter och i och för granskning, de handl i ngar , som äro 

erforderliga för konstaterande av huruvida lånevi l lkoren s amt denna 

lag och med stöd därav utfärdade bestämmelser i övrigt i akttagits . 

Nämnda personer hava rätt att i samma syfte hos låntagare ve rkställa 

granskningar , 
14-16 §~ . 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Mariehamn den 24 november 1965. 

På stora utskottets vägnar: 

;{J_/L_J~ 
A~~7'~~~ansson I . 

ort.a'. f örande. 

/ 
/ 

. /. Erik Räsk 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson 1 viceordföranden 

Curt Carlsson , ledamöterna Gustav Adolf Boman, Edvin Östling, Folke 

Woivalin, Runar Wilen, Einar Hambrudd och Lars Er iksson samt ersät t arna 

Olof Jansson och Ragna Sand~ rs, 


