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LAG- och EKONOMIUTSKOTTBTS betänkande :.;,,
·I
N2 6/1967 med anledning av l,andskapsstyrP-lsens
N2 6/1967 .
framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om investeringskrediter för utvecklingsomrädenas industri samt
vissa andra näringsgrenar ('m 13/1967).
Sedan la~dstinget inbegärt lag- och ekonomiutskottets b etänkande
över förenämnda framställning har utskottet behandlat ärend et och får
vördsamt anföra följande:
Under ärendets behandling i utskottet har vissa tvivel smål uttalats
beträffande användningen av landskapets enskilda medel för i l agförslaget avsett ändamål men då landstinget redan godkänt första t illäggsbudgeten för innevarande år, vari upptagits anslag för detta ändamål,
har utskottet icke funnit det vara skäl att under vidare diskussion
ställa denna principfräga, särskilt då lagutskottet i inbegärt utlåtande, som bifogas betänkande~ icke ställer landstingets la g st if tningsbe~
hörighet rörande enskilda medel i tvivelsmål.
Utskottet omfattar även de i framställningens motivering ingående
synpunkterna på landstingets lagstiftningsbehörighet ifråga om berörda
lagstiftning , dock så, att 7 § 3 mom. borde ändras så~illvida att landskapsstyrelsens rätt att i förordning närmare bestämma om grunderna för
tilläggsränta skulle utgå och att i riket stadgade grunder i stället
skall gälla för denna ränta.
Vid handläggningen av ifrågavarande näringspolitiska stödåtgärder
vore det påkallat, att en omsorgsfullt och sakkti.nnigt uppgjord utredning ligger till grund för bedömandet av de i lagförslaget stadgade
förutsättningarna för godkännande av investeringskredit. Av särskilt
stor vikt vore det därför, att beredningen av ärenden i dessa fall skulle anförtros ett speciellt när ingspolitiskt organ vid landskapsstyr e lsen
möjligen i form av en särskild inrättad näringspolitisk avdelning . Bt t
~ådant organ skulle efter beviljandet av stödåtgärderna även ha en viktig uppgift i att följa u pp v erkningarna av det bev il jade stödet liksom
även att kontrollera, att i nveste ringskrediten användes för avsett ändamål. Det sistnämnda gäller icke minst på grund därav, att beviljandet
av maximal räntegottgörelse innebär, att låneräntan kommer att understiga
bankernas allmänna inlåningsränta.
Förutom ovan nämnda ändring av lagförslagets 7 § 3 mom. föreslår utskottet att följande stadgand en ändras:
1......§. •. För att förtydliga den omständigheten att användandet av ordinarie medel enligt 1 mom. skall vara en huvudregel och att d e i ,2 och
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3 mom. nämnda fallen i första hand utgör undantag från denna huvudregel
föres lås en omflyttning av momenten så att 2 mom. och 4 mom. byter plats.
I detta syfte föreslås även en omstilisering av 3 och 4 mom. så att dessa överensstämmer med motsvarande mom. i rikets lag. På grund av denna
omstilisering ändras genomgående hänvisningen till 1 § 2 mom.
10 § 2 mom.

För att förtydliga momentets innebörd föreslås en om-

stilisering. I sak innebär omstili ser ingen ingen ändring.
I anseende till ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga lagförslaget
i följande lydelse:

L a n d s k a p s 1 a g
om investeringskredi ter för utveck lingsområdenas industri samt vissa
andra näringsgrenar.

I enlighet med Ål ands landstings beslut stadgas:
1 ~-

(1 mom. li k~~om i landskapsstyre lsens framställning).
I ·l

mo~.

~v~ edd

kredit , ifråga om vars villkor lättnad beredes med

landskapsmedel , benämnes i denna lag investeringskred it .
Landskapsst yrelsen må i undantagsfall bestämma 1 att denna lag med användande av i

1 mom . avsedda medel får tillämpas på företag, som grundas

el.ler finnes u.tanf ör dB i 1 mom. avsedda utve cklingsområdena i
p~t ,

l and ska-

såframt fö retaget är beläge t på en ort, vars ekonomiska förhållan-

den äro jämförliga med förhållandena inom utveckling sområdena.
Landskapsstyrelsen må inom ramen för i inkomst- och utgiftsstaten för
landskapets en s kilda med e l anvisade belopp använda medel pä sätt i denna
lag stadgas förutom inom landskapets utvecklingsomräden jämväl för att
främja företag, som grund as eller finne s utanför de nämnda omrädena.
(5 mom . likasom i land skapsstyrelsens framställning).

2 §.
(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framstä llning) •
. Inve steringskreditens belopp må uppg å till högst 50 procent eller
då i 1 § 4 mom. avs edda medel anv än das till 75 procent av totalbeloppet
av ovan i 1 mom. a v s edda byggnads- och anskaffningskostnader.

3 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens frams t ä llni ng) .

4 §.
(1 mom. lika s om i

l andskapss tyrelsen s framställning).

Med användande av i

l § 4 mom. avsedda medel må den å rliga räntan

för investeringskredit nedsättas till 3 procent.
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§.

5

(Likasom i landskap sstyrelsens framställning) _.

§.

6
1

( 7~om.
Vad i

likasom i landskapsstyrelsens framställning).
denna paragraf är stadg at gäller icke sådan investeringskredit,

för vilken i 1

§

4 mom. avsedda medel användas.

7 §.
(1 och 2 mom. likasom i

landskapsstyrelsens framställning) .

Om kreditanstalt hos sina gäldenärer allmänt uppbär

indexgott g9 rel~

se eller tilläggsränta, som är avsedd att utgöra indexförhöj ning., mä
landskapet för andra investeringskrediter än sådana so m beviljats ur
medel, vilka anskaffats genom ut länd sk kredit, till kreditanstalten

II

betala indexgottgörelse enligt de grunder denna allmänt tillämpar eller tilläggsränta enligt i riket gällande grunder.

8 - 9

§§.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) .

10

§.

(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning).
Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke kredit till den del den beviljats
ur anslag, som upptagits i inkomst- och utgiftsstaten för landskapets
enskilda medel.
11 - 13 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

14

§.

(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställnin g ).
Tiå i 1 § 4 mom . avsedda medel användas, må räntegottgörelsen begrän- I
sas till att gälla endast 5 år 1 oaktat lånetiden för krediten överstiger
denna tid.
Mariehamn• den 22 mars

1967.
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Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson samt ledamöterna Olof Janss on , Börje Johansson och Olof
Lindström samt suppleanten Vense l Grönlunr

(delvis).

