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LAG- och EKONOMIUTSKOTIETS BETÄNKAi''IDE nr 26/ 

1976-77 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning med förslag till landskapslag 

om räntestödskrediter till kommuner för främ

jande av företagsverksamheten. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande med anled

ning av ovannämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört närings

chefen Tor Mattsson, får med anledning härav vördsamt anföra följande. 

Lagförslaget har i huvudsak omfattats av utskottet. Med tanke på att de 

åländska kommunerna är så små, att det inte är sannolikt att en enskild 

kommun inleder ett i lagförslaget avsett projekt och med tanke på att en

dast av kommuner och landskapet gemensamt ägda samfund hittills uppfört 

produktionsbyggnader för uthyrning, har dock utskottet ansett det motive

rat att vidga kretsen av dem, som kan komma i åtnjutande av i lagförslaget 

avsett räntestöd till att omfatta även nämnda samfund. Denna ändring har 

åstadkommits genom införande av ett nytt 2 mom. i lagförslagets l § var

vid det nuvarande 2 mom. blivit 3 mom. 

Den i lagförslagets 5 § stadgade skillnaden mellan högsta tillåtna ränte

stödskredit inom tilläggsstödsområde respektive andra områden är, enligt 

utskottets mening, intagen i lagen för att stimulera etableringen i kom

muner inom tilläggsstödsområde. Utskottet anser dock, att den i paragrafen 

föreslagna skillnaden är för liten för att ha avsedd effekt. Av denna 

anledning har utskottet höjt maximigränsen för räntestödskredit inom till

läggsstödsområde från 60 till 80 procent. 

En redaktionell ändring har dessutom företagits i lagförslagets 12 §. 

Hänvisande till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

om räntestödskredit till kommuner för frän1jande av företagsverksamheten. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 
(l mom. som framställningen). 

I denna lag avsett räntestöd kan, för i l mom. avsett ändamål, även 

beviljas, av kommuner och landskapet gemensamt ägda, samfund vars ända

mål är att äga produktionsbyggnader. För sådana samfund gäller vad i l denna lag stadgas för kommuner. 
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Kredit för vilken räntestöd erlägges, benämnes 1 denna lag räntestöds

kredit för kornmuns produktionsbyggnader . 

2-4 §§ . 
(Som framställningen) . 

5 §. 
Räntestödskrediter för kornmuns produktionsbyggnader inom tilläggs

stödsområde som avses i landskapslagen den 2 mars 1976 om produktions-

stöd (10/76) kan uppgå till högst 80 procent och inom andra områden till 

högst 50 procent av det totalbelopp, som upptagits i en godtagbar kostnads

kalkyl för investering i sådan anläggningstillgång som avses i l §. 

6-11 §§. 
(Som framställningen) . 

12 §. 
Har den, som emottagit räntestödskredit för kornmuns produktionsbygg

nader använt kreditmedel för annat ändamål än det för vilket medlen be

viljats eller (uteslutn . )vid ansökningen om kredit lämnat väsentligen orik

tig uppgift eller hemlighållit omständighet av väsentlig betydelse för 

kreditens beviljande eller vägrat lämna i 10 § avsedd uppgift, kan land

skapsstyrelsen förklara det beviljade räntestödet förverkat . Kredittaga

ren kan härvid förpliktas att helt eller delvis till landskapet betala 

den ur landskapets medel erlagda räntegottgörelsen samt dessutom en årlig 

straffränta på två procent av det vid varje tidpunkt lyftade kreditbeloppet . 

13-16 §§ . 
(Som framställningen) . 

Mariehamn den 18 april 1977 . 

På lag- och ekonwze . a 

;foi/'c~ison ""5-- --,q.._ __ 

ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg samt 

ledamöterna Lundberg, R.Söderlund och Björklund. 
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