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STORA UTSKCTrTETS BETÄNKANDE nr 30/1984-85 med
anledn.ing av landskapsstyrelsens framställning
till Landstinget med förslag till landskapslag
angående ;mdring av landskapslagen om vissa
räntestödslån som beviljas av kreditinrättning.
Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande
nr 19/1984-85. Utskottet, som hört finanschefen Dan E. Eriksson, chefdirektören
TI1orvald Eriksson och förre lantrådet J\larik Htiggblom, får hänned vördsamt anföra
följande.
Utskottet delar de farhågor som under ärendets behandling frarnkonunit beträffande
den åländska sjöfartens framtidsutsikter. Vid sidan av andra insatser behövs därför olika stödåtgärder för att i möjligaste mån förbättra näringens verksamhetsförutsättningar. Det i framställningen ingående förslaget om möjlighet för landskapsstyrelsen att bevilja räntestöd ur landskapets medel för lån för fartygsan'
skaffningar oberoende
av fartygens storlek skall ses som en åtgärd i denna riktning.
I sammanhanget understryker utskottet den stora betydelse sjöfarten haft och fortfarande har i den totala åländska ekonomin. Den åländska sjöfartens relativa andel
är härvidlag mångdubbelt större än den finländska sjöfartens andel av hela landets
nationalekonomi. Sjöfarten stod ännu år 1982 för 32,6 procent av antalet arbetsplatser på Aland trots en nedåtgående trend under de föregående åren. Vid bedömningen
av lagförslagets konsekvenser måste enligt utskottets uppfattning även dylika faktorer beaktas.
Lagstiftningsbehörigheten har berörts i lag- och ekonomiutskottets betänkande.
Stora utskottet delar de synpunkter som härvid anförts.
Med hänvisning till Je i lag- och ekonomiutskottets ovannänmda betänkande framförda motiven har utskottet därför beslutat omfatta det i sagda betänkande framställda förslaget. Beslutet har beträffande lagtextens 1, 5, 6, 7 och 8 §§tillkorrunit efter omröstning (5-5), varvid minoriteten (ledam. Johansson, Berg, Wilhelrns,
Oberg och Sagulin) anfört att de bestännnelser i lagtexten som avser retroaktivt beviljande av räntestöd för redan upptagna lån borde utgå. Till betänkandet har fogats
reservation av de till minoriteten hörande ledamöterna.
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i framställningen ingående lagförslaget i enlighet med lagoch ekonomiutskottets betänkande.
'
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Mariehamn den 27 september 1985
På stora utskottets vägnar:
Tage Boman
Ordförande
Lars Ingmar Johansson
sekreterare
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NHrvarande vid ärendets argörande behandling: ordf. Boman, v.ordf. S-0 Lindfors
samt ledam. Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sagulin, Wilhelms
och öberg.
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R E S E RVAT I 0 N
Undertecknade anför reservation beträffande föreliggande framställnings 1 § 4 motn.
och av det föranledda stadgandcn i 5 §, 6 § 2 mom. samt ändringar i 7 och 8 §§,
Ovanstående lagändringar har motiverats med möjligheten att över ordinarie budget
utverka anslag för att rätta till den orättvisa konkurrenssituation två åländska
rederier försatts i efter att andra rederier av riksmyndigheterna beviljats särskilda finansieringsförrnåner som därefter förnekats de två åländska rederierna
vid motsvarande fartygsbeställningar.
<let emellertid är av största vikt att denna orättvisa tillrättaläggs snarast
möjligt, på ett sätt som ger de åländska rederierna samma föTI11åner utan att deral)
verksamhet i framtiden riskeras av ätcrbetalningsvillkor c:llcr utan att lamlsk11p0ts
innevånare påläggs risken för stora framtida skattebördor, bör enligt vår åsikt
extraordinarie medel utverkas för räntestöd till rederierna. Ovannänmda lagänd~
ringar är därför omotiverade och bör utgå.
De ändringar som föreslås för normal
frmntida tillämpning är däremot ändamålsenliga och angelägna.
J)ö

Bcträff ande den avsedda tillämpningen av 1 § 4 mom. har vid behandlingen framkommit att denna innebär ändring av praxis. Direkt jämförbart anslag för retronktiva engångsstöd har tidigare givits som extraordinarie anslag (ersättning för
skördeskador 1965).
Vidare har framkommit att tillämpningen avser en tidsperiod fram till 1997 om
förmånerna skall motsvara de som givits i riket. Därmed utsträcks verkningarna
med stor sannolikhet till tiden då den nya självstyrelselagen trätt i kraft.
l\)t är oklart om anslagen kan beaktas enligt <lct nya finansieringssysternet vid
budgetering ordinarie väg. Däremot har klarlagts att de kan beaktas oförändrade
som extraordinarie anslag.

Mariehamn den

30

september 1985
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