
1979-80 Lt-Ls framst.nr 37-Leu. 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 17/1979-80 med anledning av landskaps
styrelsens framställning till landstinget 
med förslag till landskapslag om räntestöds
lån vid skördeskador. 

Landstinget": har över ovannämnda framställning inbegärt lag
och ekonomiutskottets utlåtande. Med anledning härav får utskottet 
vördsamt anföra följande. 

Utskottet som i huvudsak omfattar landskapsstyrelsens fram

ställning har efter omröstning (4-1) beslutat föreslå att 3 § 

2 och 3 mom. skulle uteslutas ur lagförslaget eftersom lånens 
storlek begränsas redan av framställningens 1 § 5 mom. Enligt 
detta moment kan landskapsstyrelsen besluta om hur stor del av 
skördeskadan som skall finansieras av odlaren själv, den s.k. 
självrisken. 

För den del av skördeskadan som med beaktande av självrisken 
berättigar till räntestödslån skulle sedan landskapet till kredit
inrättning erlägga endast en del av räntan för sådant lån. Således 

torde det sammanlagda belopp som landskapet skulle erlägga som 
räntegottgörelse inte bli särskilt stort även om ifrågavarande 

år vore ett skördek~tastrbfår i landskapet. 
Under år med särskilt stora skördeskador är också självfallet 

behovet av räntestödslån som störst. Med anledning härav anser 
utskottet att skäl inte föreligger för att räntestödslånens belopp 
skulle kunna nedsättas på grund av att det ·ansökta totalbeloppet 

. skulle vara osedvanligt högt efter,.,-som ett 
räntestödslån för en enskild jordbrukare, som drabbats särskilt 

hårt av skördeskador, kan få stor betydelse för frågan om verk

samheten kan fortsättas eller inte. 
Ledamoten Roald Karlsson bifogar till detta betänkande en 

skriftlig reservation. 
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

med följande ändring: 

3 §, 

(1 mom. lika so~.i.~r~mställningen). 
(2 och 3 mom. tit~sltits). 
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Mariehamn den 10 april 1980. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarnc Björklund 
ordförande 

Lars Karlsson 
sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Björklund, viceordföranden 
Lönn samt ledamöterna Boman, Roald Karlsson och Söderholm. 



Reservation 

Undertecknad har inte on:fattat Lag och Ekonomiutskottets 
betänlande angående landskapsstyrelsens frumställning till 
lendstinget med förslag till landskapslag om riintestödslån 
vid skördesksador. 
Motivering: Föreliggande l~gförslag antogs av landstinget 
d~n 7 september 1979 men fälldes av presidenten på grund av 
att 9~ innehöll stadganden som i landskapslagen gjorde det 
möjligt att få större förmåner än vad rikets lag förtskrev. 
Eftersom Lag och Ekonomiutskott~t genom att stryka andra och 
tredje momenten i 3§ återigen är ute efter att försöka genom
driva att landskapets jordbrukare får större förmåner än vad 
rikflts lag förutsätter och eftersom jag anser att Även de åläna
!'}ka jordbrukarna lika väl som andra näringsgrenar och yrken 
mAste acceptera det faktum att vi med nuvarande ekonomiska sys
tem :.ir bundna till riksbudgeten, kan jag inte omfatta lag ocb 
Ekonomiutskottets förslag, på grund av risktl9- för kompet'ations
svårigheter. 

Mariehamn den 15/4 1980 

~~~ 
Roald Karlsson 


