STORA UTSKOTTETS betänkande nr 19/
1968-69 med anledning av landskapsstyrel sens framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om investeringskredi t för utvecklingsområdenas
industri samt vissa andra näringsgrenar.
l\Tr 4/1969).
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
nr 7/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det
och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget
, förutom att i 7 § 2 och 3 morn. ingående hänvisningar till 1 §
till att åsyfta avsedda 7 §:s 1 mom. i överensstämmelse med nuhänvisningar i 6 § 2 mom. 1) och 2) punkterna till samma paramom., varför utskottet förty vördsamt får föreslå
att Landstinget måtte antaga det i
landskapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget i övrigt oförändrat,
förutoili att 7 § erhåller följande lydelse~

7 §.
Angående upptagande av utländskt lån för investeringskredit skall gälvad därom i riket är stadgat.
Landskapsstyrelsen äger med samtycke av republikens president befogenatt ställa garanti för återbetalning av i 1 mom. avsedd utländsk
t~ eller del därav, och denna garanti må givas även i form av proborgen.

'\:tcandskapsstyrelsen må även på landskapets vägnar på de villkor den
Matämmer lämna förbindelse att ersätta skada, som .kan åsamkas mottagaav kredit i samband med återbetalningen av i utländskt mynt utställd
1 Vilken den upptagit för i
1 morn. nämnt ändamål, genom förlust
fölJ"d av eventuell förändring i valutornas internationella grunddenna paragraf avsedda garantier och förbindelser må samtidigt gälkredi ter till ett nominellt värde av högst 1.000.000 mark. Belopav dessa krediter beräknas enligt den officiella försäljningskursen
den tidpunkt, då garantin ställdes eller förbindelsen gavs.
i denna paragraf är stadgat gäller icke sådan investeringskredit,
Vilken i 1 § 4 m01a. avsedda medel användas.
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riehrunn, den 13 mars 1969.
På stora utskottets vägnar:
i

/
Alb.].n Johansson
ordförande

(
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./. Erik Rask. '
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden
Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman, Sven Friberg , Carl
Karlssonjl Börje Hagströmjl Georg Widernan och Erik Lundqvist samt ersättarna Peder Söderström och .Elmer Jansson.

