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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställn-ing till Åla:ids 

landsting med förslag till landskapslag 

anbQonde ändring av landskapslagen om in
vestorj_ngskredi t för utv·ecklingsområdenas 

industri samt vissa andra näringsgrenar. 

I en s~b'.'s~ild framställning till landstinget har landFkapsstyrel

sen överl8.rrmat förslag till lancl.skapslag om främjande av landskapets 

ekonomisl;:a, utveckling under åren 1970-1975. ])etta lagförslag skulle 

bland annB.t ersätta landskapsl2Gen den 4- december 1967 om investe
ringskredit för utvecklingsomr;;_de11as industri samt vissa an,' r:-a nä

ringsgrenar (44/E7). I förslaget ingående stadganden om räntestöd 
för utvecl:Jj_ngsl:::redi t skulle u:ncl.er närmare stadgade förutsättningar 

beviljas redan fr~n ingången av år 1970. Landskapslagen om investe

ringskredit för utvecklingsorn.I'ådenas industri samt vissa andra nä

ringsgre:nar vc:L'.' 2.vsedd att till-Limpas under åren 1967-:-1970, vilket 

framg§.r av lagens 14 § 1 mom. För den skull föreslås.en ändring av 

detta stadgande, vilken skulle im1ebära att lagens giltighetstid u.t

löpte i och med utgången av år 196~. 

Med stöd av lagens 1 § 4 mom. har under lagens giltighetstid av 

enskilda medel beviljats räntestöd för investeringar på fasta Åland 

till ett saim;ianlagt belopp om 419. 100 mk, vilket medför en årlig 

kostnad ar ens~ilda medel om ca 15.000 ~:. Orsaken till att enskil

da medel på detta sätt använts för att stöda investeringskredi te-~ 

va~ att rikets d~ gällande lag om främjande av utvecklingsområdenas 
ekonomi hade st:jJ.l t fasta Ålanc-_s 1-:ommuner utanför utvecklingsområde

na. Trots up~vaktning hos regerinGen och andra åtgärder för att få 

rättelse till stAnd, lyckades icku detta förrän genom den nya utveck

lingslagstiftningen utan att andra argument än dem som tidigare fram

förts låg till grund för den äncl:rade indelningen. 

])å således hela Åland. redan frAn ä~ 1966 borde ha hänförts till 
utvecklingsornJ'.':'\dena och därmed ordi:narie medel hade kunnat användas 
för att frt~111jo. utvecklingen äver1 i dessa kommuner, anser landskaps

styrelsen det vara befogat föres10. en sådan ändring av föreliggande 

landskapslag, Ll.tt kostnaderna för under åren 1966-1969 godkända in

vesteringskredi·ter, för vars r[~ntestöd enskilda medel använts, frän 

och med in$8,nt;cm av år:· _1970 skulle rJelasta ordinarie medel. 

Med h2.11vis::.1ing till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga landstinget till antagande 

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

angctende ändring av landska ilG agen om investeringskredi t för 

utvecklingsområdenas industri s2.mt vissa andra näringsgrenar. 



,~~ 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 14 § 1 mom . land, 

skapslagen don 4 december 1967 on investeringskredit för utveckl i ng. ,, 
områdenas industri samt vissa andJ'.'a näringsgrenar ( 44/67) som fö ljei:: 

14 §. 
Denna lag tillämpas på investeringskrediter, som godkänts under 

åren 1966-1969. 

- ..... 

Kostnaderna för räntestöd, som jämlikt 1 § ~- mom. under åren 

1966-1969 beviljats ur enskilda medel, påföres landskapets ordinarie 

medel från och med ingången av år 1970. 

Mariehanm, den 27 februari -1970. 

På vägnar: 

Lantråd Isaksson 

Lagberednings sekreterare 


