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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 9/ 

1974-75 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Landstinget med' förslag till 

landskapslag om finansieringsstöd för detaljhandeln 

i glesbygder . 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

nämnda framställning . Med anledning härav får utskottet, som inhämtat finans

utskottets utlåtande , vilket bilagts detta betänkande och , som hört lagbered

ningschefen Sune Carlsson vördsamt anföra följande. 

Utskottet har i sak omfattat landskapsstyrelsens framställning men har in

fört en reda_kt:ionell ändring i lagförs lagets 4 §. 

Med hänvi sning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

med följande äridring: 

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

om finansieringsstöd för detaljhandeln 1 glesbygder. 

2 kap . 

Räntestödskredit . 

4 § . 

Räntestödskredit för handeln kan uppgå till högst 60 procent av det godtag

bara kostnadsförslaget för i l § avsedda investeringar. 

Mariehamn , den 20 mars 1975 . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindström, viceordföranden Olof M. Jansson 

samt ledamöterna Björklund , Gustafsson och Wideman. 



Mariehamn den 14 mars 1975. 

Till Lag- och ekonomiutskottet 

från Finansutskottet. 

Lag- och ekonomiutskottet har i anledning av landskapsstyrelsens 

framställning nr 24 med förslag till landskapslag om finansierings

stöd för detaljhandeln anhål l it om finansutskottets utlåtande be

träffande frågan om kompensation. 

Finansutskottet anser att 29 § självstyrelselagen ger stöd för 

ett sådant betraktelsesätt som landskapsstyrelsen anför i sin fram

ställning i fråga om finansieringsstöd avpassat för åländska för-

hållanden. . 1 

_r--

I princip har landskapet också rätt att oberoende av kompensa-

tionsfrågan i landskapslag uppta erforderliga bestämmelser om 

stöd eller bidrag utan att alltid särskilt ange huruvida anslag 

härför skall upptas i ordinarie eller enskilda årsstaten. 

Kompensationen är i allmänhet beroende av dels vilken situa

tion, vilka motiveringar och vilken f orm som gäller för motsva

rande stödåtgärder i riket och dels av vilka särförhållanden som 

kan åberopas och vilka motiveringar som kan anföras för viss åt

gärd i landskapet. Enligt nuvarande utjämningssystem prövas varje 

utgift för sig, varför utskottet för sin del inte har möjlighet 

att uttala sig hur kompensationen slutligt kan komma att utfalla. 

P~;~tskot~s , vägnar: 

Runar ~-k-
a nrik ~on. 


