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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande
Nr 7/1967 med anl edning av- landskapssty +
Nr 7/1967.
relsens framställning till Ålands lands 4 j
ting med förslag till landskapslag om i~r
vesteringskrediter för utvecklingsororådQ'- ;
!
nas industri samt vissa andra närings- ~
l
grenar (Nr 19/1967).
sedan Landstinget inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande över )·~
förenämnda framställning hax- utskottet behandlat ärendet och får vördsamt
anföra följande:
(
Enär gilti9het3tiåen för den i riket antagna motsvarande iagen (FFS
243/66) omfattar åren 1966-1970, eller 5 år, medan ifrågavarande lag de
I I
f acto kommer att kunna tillämpas endast under åren 1968-1970, eller under 3 år, anser utskottet att landskapsstyrelsen vid budgetberedningen
för de sistnämnda åren borde beakta denna omständighet för att landskapet
icke på grund a.v lagens korta tillämpningstid skall komma i ·ett sämre
läge än motsvarande utvecklingsområde n i riket.
I 10 § l mom. har insmugit sig ett fel därigenom att ordet "utvidgning" i sista meningen skall vara "utgivning".
- Då utskottet i övrigt omfattar såväl framställningens motivering som
lagförslag, får vördsamt utsk~tet föreslå
att Landstinget måtte antaga lagför- ;
slaget i den lydelse landskapsstyrelsen
föreslagit dock sålunda, att 10 § 1 oom.
1
erhåller följande lydelse:
I _
10 §.
För beviljande av investeringskrediter upptagna inhemska obligationslån och sådana utländska krediter, för vilka land9tapsstyrelsen lämnat
i 6 § avsedd garanti eller förbindelse, skola icke i fråga om i banklagen av den 17 mars 1933 (FFS 87/33) avsedd kreditanstalt hänföras till
kreditanstaltens i lagens 7 §, sådan den lyder i lagen den 28 juni 1958
(FFS 277/58), avsedda förbindelser. Medel, som Sparbankernas CentralAktie-Bank av dylika och andra medel utlånat åt sparbanker för beviljande av investe ringskrediter, skola icke heller hänföras till sparbanks
i 32 § 2 mom. lagen den 17 juli 1931 om sparbanker, sådan detta lagrum
lyder i lagen den 27 januari 1939 (FFS 25/39), avsedda krediter. Den i
26 § 1 ~om. 5 punkten lagen om sparbanker (FFS 25/39) stadgade inskränkningen utgör icke heller hinder för utgivning av nämnda medel som lån,
och stadgandet i 27 § 3 mom. av sagda lag (FFS 25/39) gäller icke inves-te- 1
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riehamn,den 25 augusti 1967.

~~
Valter Nordas
ordförande

./.

~R.'- ~k

Sune Carlss6n
sekreterare

Närqarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson samt ledamöterna. Olof Jansson, Börje Johansson och Olot"
Lindström.
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