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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 23/ 

1969-70 il.led anledning av landskapssty

relsens frrunställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag om 

frärnjande av landskapet Ålands ekono

illiska utveckling åren 1970-1975. 
Landstinget, som i ärendet fått wottaga lag- och ekonowiutskottets 

betänkande nr 10/1969-70, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtand 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet, som hört lagbered

ningssekreteraren Sune Carlsson, beslutat omfatta det i lag- och ekonomi 

utskottets ovannämnda betänkande frrunställda förslaget med följande änd

ringar~ 

1-J.. I 3 LlOm. har hänvisningen till självstyrelselagen inskränkts 

till 11 § 2 rc10m., då 10) punkten icke kan anses uttö:i:amande på samma sätt 

som fallet varit t.ex. i landskapslagen angående ändring av landskapsla

gen om rätt att idka näring i landskapet Åland. (55/69). 
10 §. 1 rnom. har oinstilj_serats i överensstänilllelse med tidigare lag

stiftningspraxis i landstinget. 

15 §. Ehuru det i dag är svårt att förutse det frruntida behovet av 

landskapsborgen, har stora utskottet ned tanke på den fortsatta ekono

miska integrationen i Norden funnit det notiverat att redan nu i själva 

landskapslagen upptaga ett borgensbelopp, som skulle stå i ungefärlig 

proportion till vad 'rikets lag Ofil utvecklingskredit stadgar om stats

borgens totalbelopp eller 500 Lliljoner rnark. Härvid giver en på befolk

ningsunderlag, zonindelning och zonstöd baserad jämförelse mellan rikets 

utvecklingsområden och landskapet såsom helhet i korthet som resultat 

en andel 0E1 0, 93 % , illotsvarande för landskapets del en borgen om to

ta1 t 4. 650. 000 1.lark. Inom denna rm:1 har stora utskottet r.Jed beaktande 
av att vissa näringar underlyder riksförvaltningen beslutat höja land

skapsborgens saomanlagda belopp till högst 4 railjoner mark, varvid ut

skottet dock .särskilt förutsatt att landskapsstyrelsen i samband med 
budgetframställningar eller på annat lälilpligt sätt förhandsvis skulle 

inf ori11era Landstinget om aktuella borgensförbindelser av större ekono

misk eller principiell bärvidd. Genor:1 att ställandet av landskapsborgen 

enligt 10 § sker med sautycke av Republikens President innebär den här

vid skeende förhandsprövningen ett sarntidigt säkerställande av en fram
tida koupensation ur statsmedel för till äventyrs infriade landskapsbor

gensförbindelser. I utskottet har två ledar::iöter 0:11fattat lag- och ekono
miutskottets förslag. 

21 §. I 1 raom. har stora utskottet utfört vissa orrntiliseringar och 
förtydliganden hled bi behållande av rnoE1en tets sakliga innehåll. 
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~· I 2 mom. har det flerfaldigt förekoDLlande begreppet "industri

företag" genowgående ersatts med det nera vidsträckta uttrycket 11 pro
duktionsinrä ttning" i överensstäi.:araelse med 1 rJ0121. och rikets Iilotsvarande 

stadgande. 
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

sa.rJt föreslå 
att Landstinget nåtte antaga det i 

landskapsstyrelsens fraL'.lställning in
gående lagförslaget sålydande: 

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

om främjande av landskapet Ålands ekonomiska utveckling under åren 

1970 - 1975. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 
A.11.Dänt. 

( 1 § l·-2 :u101u,, likasou i landskaps styrelsens frm1s tällning). 
Denna lag ti1lärJpas icke på sådana näringar, soE1 avses i 11 § 2 mom. 

självstyrelselagen för Åland. 

2-3 §§. 
(Likason i landskapsstyrelsens frrn.._i_ställning) ~ 

2 kap. 
Utvecklingskredit. 

4-9 §§. 
(Likasow i landskapsstyrelsens framställning). 

10 §. 
Till säkerhet för utländska utvecklingskrediter må landskapsstyrelsen 

på föreskrivna villkor och med sa:otycke av republikens president beyilj~ 
landskapsborgen. 

(2 mom. likasom i landskapsstyrelsens frawställning). 

11-14 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens frarnställnini,). 

15 §. 
Med stöd av 10 § given landskapsborgen L1å sautidigt gälla för kredi

ter till ett noninellt värde av sanmanlagt högst 4.000.000 mark. Belop
pet qV dessa krediter beräknas enligt den av Finlands Bank för valutan 
i fråga fastställda officiella försäljningskurs, som gällde vid den tid
punkt då borgen beviljades, 

16-20 §§. 
(Likasom i landskapsstyrelsens frrunställning). 
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3 kap. 

Främjande av yrkesutbildning. 

21 §. 
Med avvikelse från vad i 14 § landskapslagen den 12 april 1962 om 

yrkesundervisning är stadgat om kolillnunernas skyldighet att deltaga i 
kostnaderna för upprätthållande av Ålands yrkesskola och om den mellan
koiillilunala fördelningen av landskoiillilunernas kostnadsandel, må på basen 
av platsandelar en uppdelning av kostnaderna ske mellan de delägarkom
muner 9 som hör till bärkraftsklass 1-2 9 san1t de övriga i skolan delak-
tiga landskorillnunerna. Den sålunda uträknade andelen för de sistnämnda 
kownunerna fördelas dem emellan på sätt i nämnda 14 § stadgas. Kostnads
andelen för de förstnämnda ko1m11unerna nedsättes till 15 procent, var
efter återstoden fördelas nellan dew enligt sagda 14 §. BestäIDI:landet 
av bärkraftsklassen sker enligt rikets lag ow bärkraftsklassificering 
av kommunerna (FFS 665/67). I fall komJuns bärkraftsklass enligt stad
gandena i sistsagda lag på den grund 9 att av skärgårdsförhållanden eller 
med dem jämförliga orsaker föranledd spridd bebyggelse utgör en för kom
munens ekonomi väsentligt betungande fak:tor 9 enligt prövning sänkts, må 
kommunen beviljas samma lättnader, son kounmner i 1-2 klasserna har 
rätt att erhålla. 

(2 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 
( 3 mom. likasm:1 i lag- och ekono:oiutskottets betänkande). 

22 §. 
(Likasow i landskapsstyrelsens frarnställning). 

4 kap. 
Skattelättnader. 

23 §. 
(LikasoD i landskapsstyrelsens fraraställning). 

24 §. 
(1 mon. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 
Har grundande av i 1 -L.1ou. nämnd ny produktionsinrättning eller ut

vidgning eller förnyelse av produktionsinrättning skett i skiirgårdskon
i:mnerna9 äger skattskyldig rätt att under i saL.ma i;:i.oment avsedda skatte
år, utöver övriga i lagstiftningen beviljade avdrag, från sin skatteplik
tiga inkomst avdraga varje år ett belopp on tre procent av de i den nya 
produktionsinrättningen~ utvidg~ingen eller förnyelsen investerade, i 
l :oom. avsedda anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 

(3 mom. likason i landskapsstyrelsens framställning). 

25 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens franställning). 
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5 kap. 

Särskilda beställl.J.elser. 

26-27 §§. 
(Likasora i landskapsstyrelsens framställning). 

Slutstadgandet. 
(Likasom i landskapsstyrelsens franstä llning). 

MariehaL1n, den 26 nars 1970. 
På stora utskottets vägnar: 

~u~ 
Albi,ri Johansson 

ordförande 

083 

~ - -
. I. 

___, 
Erik Rask 

sekreterare. 

Närvarande i utskotte t: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 
Alarik Häggblom, ledamöterna Olof M. J ansson, Sven Friberg, Sven Lenberg 
(delvis) , Börje Hagström, Erik Lundqvist, Carl Karlsson och Elmer Jans
son (delvis) s rutlt ersättarna Peder Söderströn och Karl Sundblom (del
vis). 


