Nr 4/1972.

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
l

lands ting med förslag till landskapslag
om landskapsborgen för småtonnagets byggnadslån.
Enligt rikets förordning den 26 november 1971 angående s tatsborgen för soåtonnagets byggnadslån (FFS 802/71) har riksdagen den 4
november 1971 givit statsrådet fullmnkt att ställa borgen för lån
avsedda för nybyggnad av fartyg av en b:t'Uttodräktighet av högst
2.500 registerton. Kapitalbeloppet av dylik borgen skulle få uppgå
till s.:::rrnrnanlagt högst 10.000.000 mark. Beloppet av utländskt lån
skulle därvid beräknas enligt den officiella kursen vid den tidpunkt då borgen ställes. Statsrådet skall fastställa villkoren för
borgensförbindelser. Fulloakten gäller till utgången av år 1973.
])å landstinget enligt 13 § 2 Dom. självstyrelselagen för Åland
äger lagstiftningshehörighet i .frågor rörande näringsrätten med de
undantag varom stadgas i 11 § 2 molll. 1 har landskapsstyrelsen funnit
att sagda bemyndigande icke gäller den åländska rederinäringen.
För den skull före slår landskaps styrelsen, ntt landstinget gen om
föreliggande landskapslag skulle berti ttiga lcrndskapsstyfisen att
ställa motsvarande landskapsborgen för de åländska rederierna.
Enligt den tolkning av 26 § självstyrelselagen som högstl do:os tolen stannat för föreslås 9 att borgensförbindelse för utländskt
lån skulle få ingås endast med sm;_1tycke av Republikens President.
Maximibeloppet för beviljad landskapsborgen föreslås uppgå till
5.000.000 mark med beaktande av att det :åländska ho11delstonnaget
för närvarande utgör en tredjedel av hela l311dets. Stadgandet i sista momentet inne bär att beslut om borgen skall fattas senast före ut
gången av år 1973.
Med hänvisning till det ovan anförda får landsknpsstyrelsen vördsarJt förelägga L311dstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g

orn landskapsborgen för st1åtonnagets byggnadslån.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
Till säkerhet för inhemskt eller utländskt lån, som upptagits av
åländsk redare för att användas till att på inhemskt vcxrv bygga fartyg med en bruttodräktighet av högst 2.500 registerton avsedda tör
trafik på utlandet, äger landsknpsstyrelsen rätt att på föreskrivna
villkor bevilja. landek:apsborgen i stöd av denna lag. Upptages lån
i utlandet får borgen bevi lj:l, s, endast med s ar.utycke av Republikens
President.

096
-2Kapi tal beloppet av landskapsborgen som stä lles i stöd av 1 mom.
f år uppgå till sammanlagt högst 5.000.000 mark, v a rvid beloppet av
varje utländskt l å n beräknas enligt den officiella kursen vid den
tid punkt då borgen stä lles.
Landskapsborgen i stöd av denna lag f å r beviljas högst till utgången av år 1973.
Marie hamn, den 24 februari 1972.
På
tyrelsens vägnar:
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