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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

tlll Landstinget med förslag till landskapslag 

om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 

räntestöd för finansiering av fartygsleveran-

ser. 

För att åländska rederier skall komma i åtnjutande av liknande finansierings

arrangemang som andra inhemska rederier, när fartyg anskaffas från finska varv, 

har landstinget antagit en landskapslag angående tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om räntestöd för lån för fartygsanskaffningar i Finland (52/86), nedan kallad 

blankettlagen. Genom en s.k. överenskommelseförordning (58/88) har de förvalt

ningsuppgifter som avses i rikslagen och vilka enligt blankettlagen handhas av 

landskapsstyrelsen överförts till behörig riksmyndighet. 

Enligt rikslagen får räntestödslån beviljas under åren 1986-1990. Denna period 

har inte förlängts utan rikslagen har ersatts med en ny lag, lagen om räntestöd för 

finansiering av fartygsleveranser (FFS 1173/90). 

Landskapsstyrelsen föreslår att den nya rikslagen skall bringas i kraft även i 

landskapet. Bestämmelserna i den nya rikslagen överensstämmer i huvudsak med de 

gällande bestämmelserna. De särskilda förmåner som tidigare gällde för inhemska 

fartygsbeställare har emellertid slopats för att finansieringsvillkoren för inhemska 

fartygsbeställare inte skall avvika från de internationella finansieringsvillkoren för 

fartygsleveranser. 

Landskapsstyrelsen har för avsikt att på behörig riksmyndighet överföra de 

förvaltningsuppgif ter som föranleds av den nya blankettlagen. Detta förutsätter att 

en ny överenskommelseförordning antas istället för den ovan nämnda överens

kommelseförordningen från år 1988. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om tillämpning i landskapet Åland av lagen om räntestöd för finansiering av 

far tygsleveranser 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § 

Lagen den 21 december 1990 om räntestöd för finansiering av fartygsleveran

ser (FFS 1173/90) och med stöd därav utfärdade bestämmelser skall, med i denna 



- 2 -

lag angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland. 

Ändring av den i l mom. nämnda lagen gäller i landskapet, om inte annat följer 

av vad i denna lag stadgas. 

2 § 

Räntestöd som avses i den i 1 § nämnda lagen ges ur landskapets medel. De 

skyldigheter som enligt sagda lag gäller för den som beviljat eller beviljats lån för 

vilket staten J:etalar räntestöd skall i landskapet gälla lån för vilket landskapet 

betalar räntestöd. 

Bestämmelserna 9 § av den l § nämnda lagen skall inte tillämpas 

landskapet. 

3 § 

De förvaltningsuppgifter som enJ.igt den i l § nämnda lagen och med stöd därav 

utfärdade bestämmelser ankommer på riksmyndighet skall i landskapet handhas av 

landskapsstyrelsen, om dessa uppgifter faller inom landskapets förvaltningsbe

hörighet. 

4 § 

Denna lag träder i kraft den 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 21 juli 1986 angående tillämpning 

i landskapet Åland av lagen om räntestöd för lån för fartygsanskaffningar i Finland 

(52/86). 

Mariehamn den 5 februari 1991. 

Vicelantråd May Flodin 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 



Lag om räntestödslån för finansiering 

av fartygsleveranser (FFS 1093/85) 

Gällande lydelse: 

l § 

Av Finlands Exportkredit Ab:s medel kan, i 

enlighet med denna lag, för finansiering av 

fartygsleveranser ges lån för vilka staten 

betalar räntegottgörelse till bolaget. Dessa 

lån benämns nedan räntestödslån. 

2 § 

Räntestödslån kan ges för finansiering av 

fartygsbygge, byggande av fartygsskrov eller 

ändringsarbete på fartyg som har beställts hos 

ett finskt företag som idkar skeppsbyggnad. 

3 § 

De allmänna villkoren för räntestödslånen fast

ställs av handels- och industriministeriet, som 

även godkänner lånen som räntestödslän. 

Villkoren för räntestödslånen fastställs på 

de grunder som internationellt tillämpas när 

fartygsleveranser med offentliga understöd 

finansieras. 

Den årliga räntan är minst sex procent för 

lån som beviljas för finansiering av ett fartyg, 

som skall anses som småfartyg och som ett finskt 

Lag om räntestöd för finansiering av far

tygsleveranser (FFS 1173/90) 

Föreslagen lydelse: 

1 § 

Med statsmedel kan enligt denna lag ges 

räntestöd för lån som har beviljats för 

finansiering av fartygsleveranser. 

2 § 

Finlands Exportkredit Ab beviljar lån för 

finansiering av fartygsleveranser. 

Det lån som Finlands Exportkredit Ab be

viljar för finansiering av fartygsleveranser 

och för vilket räntestöd betalas kallas ränte

stödslån. 

Räntestöd betalas till Finlands Exportkredit 

Ab den dag då räntan på lånet förfaller till 

betalning. 

3 § 

Räntestödslån kan ges för finansiering av ett 

fartygsbygge, byggande av ett fartygsskrov 

eller ett större ändringsarbete på fartyg, om 

arbetet har beställts hos ett finskt företag 

som idkar skeppsbyggnad. 

4 § 

De almänna villkoren för räntestödslånen 

fastställs av handels- och industriministeriet, 

som även godkänner lånen såsom räntestöds

lån. 

Villkoren för räntestödslånen fastställs på de 

grunder som tillämpas internationellt när far

tygsleveranser finansieras med offentligt stöd. 



rederi har beställt av ett inhemskt varv, och 

att av ett lastfartyg som beställs i Finland 

1988-1990 om fartyget skall användas för trans

porter inom vår utrikeshandel. 

Från de lånevillkor som avses i 2 och 3 mom. 

kan undantag göras i fråga om inhemska fartygs

leveranser genom beslut av statsrådet, om sär

skilt vägand skäl kräver detta för att skade .. 

verkningarna av ett internationellt osunt kon

kurrensläge skall kunna motverkas. 

4 § 

Den räntegottgörelse som betalas av statens 

medel är skillnaden, ökad med 0,25 procenten

heter, mellan Finlands Exportkredit Ab:s kost

nader för rnedelsanskaffningen och den årliga 

räntan på räntestödslånet. 

5 § 

Statskontoret betalar räntegottgörelsen till 

Finlands Exportkredit Ab den dag då räntan en

ligt räntestödslånets villkor skall erläggas 

Beträffande räntestödslån i utländskt mynt 

betalas räntegottgörelsen enligt den av Fin

lands Bank för respektive valuta fastställda 

säljkursen två bankdagar före räntans förfallo

dag. 

6 § 

Handels- och industriministeriet och Finlands 

Exportkredit Ab skall se till att lånemedlen 

används för det ändamål som är angivet i beslu

tet om lånets godkännande som räntestödslån. 

Finlands Exportkredit Ab är skyldigt att lämna 

ministeriet de uppgifter som behövs för att 

konstatera om räntestödslånen använts för det 

godkända ändamålet och om lånevillkoren i 

övrigt iakttas. 

5 § 

Det räntestödsbelopp som betalas av statens 

medel är skillnaden, ökad med 0,25 procenten

heter, mellan Finlands Exportkredit Ab:s kost

nader för medelsanskaffningen och den årliga 

räntan på räntestödslånet. 

6 § 

Statskontoret betalar räntestödet till Fin

lands Exportkredit Ab på förfallodagarna för 

räntan på räntestödslånet. 

För ett räntestödslån i utländsk valuta beta

las räntestödet två bankdagar innan räntan 

förfaller till betalning enligt Finlands Banks 

gällande säljkurs för respektive valuta. 

7 § 

Handels- och industriministeriet och Finlands 

Exportkredit Ab skall övervaka att lånemedlen 

används för det ändamål som nämns l det be

slut genom vilket lånet har godkänts som 

räntestödslån. Finlands Exportkredit Ab är 

skyldigt att ge ministeriet de uppgifter som är 

nödvändiga för att det skall kunna konstateras 

om räntestödslånen har använts för det god

kända ändamålet och i övrigt med iakttagande 

av lånevillkoren. 



7 § 

Har en inhemsk räntestödslåntagare använt 

lånemdel för något annat ändamål än det för 

vilket medlen har beviljats eller har han i sin 

låneansökan på någon väsentlig punkt lämnat 

oriktig uppgift eller hemlighållit omständig

heter av väsentlig betydelse för beviljandet av 

lånet, betalas inte för ett sådant lån räntegott

görelsen enligt 4 § efter det lånetagarens för

farande har konstaterats. Låntagaren skall här

vid återbära den räntegottgörelse som staten 

har betalt för lånet, räknat från den dag då 

lånet lyftes, samt dessutom straffränta enHgt 

16 procent om året på räntegottgörelsens be

lopp, räknat från utbetalningsdagen. 

8 § 

Paritetsvärdet för lån i utländskt mynt uträk

nas i enlighet med Finlands Banks säljkurs för 

respektive valuta den dag då handels- och indu

striministeriet godkände räntestödslånet. 

8 § 

Har en inhemsk räntestödslåntagare använt 

lånemedlen för något annat ändamål än det för 

vilket medlen har beviljats eller har han i sin 

låneansökan på någon väsentlig punkt lämnat 

oriktig uppgift eller hemlighållit omständig

heter av väsentlig betydelse för beviljandet av 

lånet, kan betalningen av räntestödet av

brytas. 

Om avbrott i utbetalningen av räntestödet 

beslutar handels- och industriministeriet. 

Avbryts utbetalningen av räntestödet, skall 

lånetagaren till staten återbära det räntestöd 

som av statsmedel har betalts till Finlands 

Exportkredit Ab med en årlig ränta på 16 

procent räknat från den dag då lånet lyftes. 

9 § 



Nr 1173 

Lag 
om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser 

Given i Helsingfors den 21 december 1990 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 § 
Med statsmedel kan enligt denna lag ges 

räntestöd för lån som har beviljats för finan
siering av fartygsleveranser. 

2§ 
Finlands Exportkredit Ab beviljar lån för 

finansiering av fartygsleveranser. 
Det lån som Finlands Exportkredit Ab bevil

jar för finansiering av fartygsleveranser och 
för vilket räntestöd betalas kallas räntestöds
lån. 

Räntestöd betalas till Finlands Exportkredit 
Ab den dag då räntan på lånet förfaller till 
betalning. 

Regeringens proposition 202/90 
Statsutsk. bet. 44/90 
Stora utsk. bet. 154/90 

136-1990 

3 § 
Räntestödslån kan ges för finansiering av ett 

fartygsbygge, byggande av ett fartygsskrov el
ler ett större ändringsarbete på fartyg, om 
arbetet har beställts hos ett finskt företag som 
idkar skeppsbyggnad. 

4 § 
De allmänna villkoren för räntestödslånen 

fastställs av handels- och industriministeriet, 
som även godkänner lånen såsom räntestöds
lån. 

Villkoren för räntestödslånen fastställs på de 
grunder som tillämpas internationellt när far
tygsleveranser finansieras med offentligt stöd. 

400436G 
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5 § 
Det räntestödsbelopp som betalas av statens 

~.. medel är skillnaden, ökad med 0,25 procenten-· 
heter, mellan Finlands Exportkredit Ab:s kost·· 
nader för medelanskaffningen och den årliga 
räntan på räntestödslånet. 

6 § 
Statskontoret betalar räntestödet till Fin·· 

lands Exportkredit Ab på förfallodagarna för 
räntan på räntestödslånet. 

För ett räntestödslån i utländsk valuta beta
las räntestödet två bankdagar innan räntan 
förfaller till betalning enligt Finlands Banks 
gällande säljkurs för respektive valuta. 

7 § 
Handels- och industriministeriet och Fin·· 

lands Exportkredit Ab skall övervaka att låne
medlen används för det ändamål som nämns i 
det beslut genom vilket lånet har godkänts som 
räntestödslån. Finlands Exportkredit Ab är 
skyldigt att ge ministeriet de uppgifter som är 
nödvändiga för att det skall kunna konstateras 
om räntestödslånen har använts för det god
kända ändamålet och i övrigt med iakttagande 
av lånevillkoren. 

8 § 
Har en inhemsk räntestödslåntagare använt 

lånemedlen för något annat ändamål än det för 

Helsingfors den 21 december 1990 

vilket medlen har beviljats eller har han i sin 
låneansökan på någon väsentlig punkt lämnat 
oriktig uppgift eller hemlighållit omständig
heter av väsentlig betydelse för beviljandet av 
lånet, kan betalningen av räntestödet avbrytas. 

Om avbrott i utbetalningen av räntestödet 
beslutar handels- och industriministeriet. 

Avbryts utbetalningen av räntestödet, skall 
låntagaren till staten återbära det räntestöd 
som av statsmedel har betalts till Finlands 
Exportkredit Ab med en årlig ränta på 16 
procent räknat från den dag då lånet lyftes. 

9§ 
Lån enligt denna lag kan 1991-1995 god

kännas såsom räntestödslån till sammanfagt 
högst 10 000 miljoner mark. 

I samband med behandlingen av statsbudget
en skall beslutas till vilket belopp räntestödslån 
årligen högst får godkännas. 

Vid uträkningen av totalbeloppet av de rän
testödslån som nämns i 1 mom. beräknas 
paritetsvärdet för lån i utländskt mynt enligt 
Finlands Banks säljkurs för respektive valuta 
den dag då handels- och industriministeriet 
godkände lånet som räntestödslån. 

10 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

:Handels- och industriminister Jlkka Suominen 


