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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag om sysselsättningspolitiska 

konjunkturlån till företag. 

Omfattande konjunktur- och säsongväxlingar, snabba struktur

förändringar samt stora regionala skillnader är centrala problem 

i vårt lands sysselsättningspolitik. Den offentliga sektorn 

strävar till att lindra sysselsättningsproblemen medelst 

penning- och finanspolitik samt genom styrning av statliga och 

kommQ~ala arbeten. Även den regionalpolitiska lagstiftningen 

bidrar till att minska arbetslösheten inom glesbygden. Dessa 

åtgärder har dock ringa verkan på företagens behov av arbets

kraft under växlande konjunkturer. För att öka statens möjlig

heter att förhindra uppsägn ingar och permitteringar på grund 

av tillfälliga ekonomiska problem har i riket dert~~ jul~ 1976 

~ivits ~n ~ lag :. om sysselsättningspolitiska konjunkturlån 

ti ll företag (FFS 654/76). Sagda rikslag tar sikte på att ge 

företagen ekonomiskt stöd i form av lån för avhjälpande av 

tillfälliga ekonomiska svårigheter, som uppkommit på grund av 

lågkonjunktur. Avsikten är att förhindra upps ägningar och per

mitteringar som skulle leda till väsentligt ökade sysselsätt

ningsproblem på orter där företag en har sin verksamhet. 

I lands kapet kan samma konjunktur- och säsongväxlingar som 

l riket iakttagas. I många fall är företagen i landskapet 

känsligare för konjunkturväxlingarna än företagen i riket. Av 

denna orsak föreslås att också i landskapet stiftas <.' en land

skapslag om sysselsättningspolitiska kon junkturlån till företag. 

Detaljmotivering . 

l §. Landskapsstyrelsen skal l enligt föreliggande förslag 

handlägga frågorna i samband med bevil jandet av de i detta lag 

förslag avsedda konjunkturlånen. 

Landstinget saknar lagstiftningsbehörighet l fråga om de 

former av företagsverksamhet som uppräknas i 1 1 § 2 mom. själv

styrelselagen. Av denna orsak har i paragrafen intagits ett 

stadgande om att sagda f öretag skall vara undantagna från lagens 

tillämpningsområde. 

~ I denna paragraf uppräknas de former av företagsverk

samhet som kan komma i åtnjutande av i lagen stadgade förmåner. 

I paragrafen har även intagits stadganden om de förutsätt

ningar som skall vara för handen för att sysse l sättningspoliti s

ka konjunktur lån skall kunna beviljas. Som grund för bevi ljandet 

av sagda lån föreslås: 
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- att företagets svårigheter är verkliga och påvisbara, 

- att företagets verksamhet på lång sikt vilar på en affärs-

ekonomisk hållbar grund, 

- att uppsägningar och permitteringar skulle leda till en avse

värt ökad arbetslöshet på den ort där företaget har sin verk

samhet, 

att beviljandet av lån icke är l strid med de allmänna ekono

miska målsättningarna, 

att t idsbestämningen av konjunkturlånen är avvägd med hänsyn 

till de ekonomiska konjunkturerna. 

l____!_:_ Sysselsättningspolitiskt kon~unkturlån skall sökas hos 

landskapsstyrelsen. I fråga om de be l opp till vilket lån beviljas 

föreslås att rikets bestämmelser skall~~öljas.Det _inrtebär att . 

lån kan beviljas till ett belopp som är tre gånger det understöd 

som högst kan beviljas enligt lagen om riksomfattande arbetslöshets

kassor (FFS 125/34). I dag $kulle det hög~ta lårteb~l0pp~t -Qtgö~a 

;l-53 mark per arbets.o?g _Qe.h , arbet~tagare. · ,_ ,_ f . • 1 •• 1....~ " 

~ Landskapsstyrelsens beslut om beviljandet av sysselsättnings

politiska konjunkturlån till företag skall ske på basen av lånets 

betydelse för sysselsättningen på den ort där företaget har sin 

verksamhet . Detta stadgande har intagit s l lagen för -a tf de._ föruti2:ätt

ningar för beviljande av lån som stadgas l 2 § skall uppfyllas. 

Företag som erhåller lån behöver icke enligt före liggande för-
/ 

slag st ä lla säkerhet för lånet. Detta motiveras med att företagen 

trots att de på lång sikt vilar på en affärsekonomiskt hållbar 

grund, i många fall, under tillfälliga ekonomiska svårigheter, icke 

kan skaffa til+räckliga säkerheter. 

5 §, , Lånetiden är tre år. Lånet föreslås vara räntefritt under 

det första året men en ränta på sju procent skulle löpa från och 

med ingången av det andra låneåret. Amorteringen av lånet sker i 

lika stora rater under de två återstående låneåren. 

Företag som lämnat väsentligen oriktiga uppgifter för behand

lingen av låneärenden eller som icke uppfyller de villkor som upp

ställts för beviljandet av lånet är skyldiga att omedelbart återbe-

tala lånet jämte en ränta på 18 procerit : .. , -~-

~ Företag som erhållit i denna lag avsett lån kan med land

skapsstyrelsens godkännande överlåtas med bibehållande av 1.kne~"'"-: l" , :~

_y.ill'J}R_~e.n.Landskapsstyrelsen skall enligt förslaget till grund för 

sitt godkännande av överlåtelsen lägga överlåtelsens betydelse för 

företagets arbetstagare. Om den nya ägaren fortsätter med verksam

heten utan att risk för uppsägningar och permitteringar föreligger, 
'1·' , l 

kan landskapsstyrelsen godkänna en överföring av l®et till den nya ·L 

i 

'' 



- 3 - 237 
ägaren. 

7 och 8 §§.stadganden om bötesstraff kan enligt 13 § själv

styrelselagen intagas i landskapslag. För den som lämnat väsent

ligen oriktiga uppgifter vid behandling av låneärenden i enlig

het med denna lag eller som förtigit omständighet av väsentlig 

betydelse för lånets beviljande föreslås bötesstraff . Samma 

straff föreslås för den som yppar affärs- eller annan hemlighet 

som han fått kännedom av vid fullgörande av uppdrag i enlighet 

med denna lag . Motsvarande stadgande har även intagits i rikets 

lag . 

~ För en effektiv behandling av de ärenden som avser denna 

lag krävs att landskapsstyrelsen har tillgång till nödiga upp

gifter om de företag som söker lån. Av denna orsak föreslås 

skyldighet för företagen att lämna de uppgifter landskapsstyrel-
l 

sen finner nödiga för behandling av låneansökningarna . Ytterligan2'-- ' 

föreslås att företag som ansökt om lån är skyldiga att tåla ins p ek- :Il 

tion från landskapsstyrelsen för att landskapsstyrelsen skall 

kunna konstatera huruvida företaget uppfyller de villkor som 
l 

ställts . l : ,, l 

lO § . I beslut som fattats med stöd av dennalag får ändring 

icke sökas . Detta stadgande gäller icke avgöranden som fattats 

med stöd av 7 § . Bestämmelserna i denna paragraf följer i sak 

motsvarande bestämmelser i riket . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 
L a n d s k a p s l a g 

om sysselsättningspolitiska konjunkturlån till 

företag . 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas : 

l § . 

Företag kan inom ramen för anslag som upptagits i landskapets 

ordinarie årsstat beviljas sysselsättningspolitiska konjunkturlån 

l enlighet med vad i denna lag stadgas. 

Vad i denna lag är stadgat äger icke tillämpning på företag 

som bedriver i ll § 2 mom . självstyrelselagen förAland (5/52) 

avsedd näring. 

l 

i l 

l l 
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2 § . 

Lån kan beviljas industri-, arbetsrörelse-, turist-, 

fiskeri-, fiskodlings-, handelsträdgårds-, plantskole-, 

pälsdjurs- och torvproduktionsföretag, som äger förutsättningar 

för en lönsam verksamhet men vars arbetsbetingelser försvagats 

av de ekonomiska konjunkturerna till den grad att företaget, 

såvida lån som avses i denna lag icke beviljas, skulle tvingas 

att temporärt avskeda eller permittera arbetskraft eller övergå 

till förkortad arbetsvecka. 

Lån beviljas under förutsättning att företaget ~örbinder 

sig att i regelbundet arbete eller därmed jämförbar utbildning 

hålla arbetstagare som eljest omedelbart skulle bli arbetslös 

samt, att beviljandet av lån är av nöden med tanke på upp

rätthållande av sysselsättningen. 

Lån beviljas även för redan uppsagd eller permitterad 

arbetstagares del eller för sådan arbetstagares del, vars 

arbetsvecka förkortas, såframt företaget återtar honom i regel 

bundet arbete eller därmed jämförbar utbildning . 

3 § . 

Lån sökes hos landskapsstyrelsen. Lån beviljas för varJe 

l 2 § avsedd arbetstagares del till ett belopp som motsvarar 

högst det tredubbla beloppet av med stöd av lagen om riksomfattan

de arbetslöshetskassor (FFS 125/34) fastställda, högsta .dagunder

stöd per arbets- eller utbildningsdag, dock högst för sex månader. 

Av särskilda skäl kan lån beviljas till ett belopp som avviker 

från ovannämnda belopp . 

Landskapsstyrelsen kan för beviljandet av lån ställa villkor 

som i varje enskilt fall befinnes påka-llade för tryggande av 

sysselsättningen. 

4 §. 

Beslut om beviljande av lån eller ej fattas av landskaps

styrelsen med beaktande av lånets sysselsättningspolitiska 

betydelse. Lån beviljas utan att säkerhet ställes. 

5 §. 

Lån som företag beviljats med stöd av denna lag är under 

det första låneåret ränte- och amorteringsfritt. Lånet inklusive 

den årliga ränta om sju procent som räknas från ingången av 

lånetidens andra år, skall återbetalas genom lika stora amorte

ringsrater under de två år som följer på det första låneåret. 

l 

l 
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U~;fyller faretag som beviljats lån, icke de villkor som 

uppställts då lånet beviljades farfalJe~· lånet omede lbart 

och utan uppsägning till betalning till landskapet jämte 18 

procents årlig ränta. 
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Har låntagaren då han ansakte om lånet l ämnat i väsent l igt 

hänseende oriktig uppgift eller har han hemlighållit omständig

heter som är av väsentlig betydelse ,;irl beda mningen av om lån 

skull e beviljas eller ej, bar lånet bestämmas att återbetalas 

helt eller de l vis. Lån som skal l återbetalas påfares en årlig 

• ränta på 18 procent räknat från den tidpunkt då lånet bevilja

des. 
6 §. 

Såvida faretag lnnan lån he l t återbetalts averlåtes till 

annan person utan att averlåtelsen med hänsyn till farhållan

dena kan anses leda till en minskning av antalet arbetsplat

ser kan landskapsstyrelsen efter ansakan godkänna att l ånet helt 

el l er delvis averfares på den nya ägaren. 

7 §. 

Den som vid ansakan om sysselsättningspolitiskt konjunktur

lån lämnat i väsentligt avseende oriktiga uppgifter eller hem

lighål lit omständigheter av väsentlig betydelse far l ånets bevil

jande skall damas till bater, såframt icke annorstädes strängare 

straff är stadgat. 
8 §. 

Den som olovligen yppar vad han vid ful l garande av uppdrag 

l enlighet med denna lag har fått veta om faretags ekonomiska 

farhållanden elle~ yrkes- eller affärshemlighet, skal l darnas till 

bater, såframt far gärningen icke annorstädes är stadgat strängare 

straff. 

9 §. 

raretagare är skyldig att till landskapsstyrelsen lämna de 

uppgifter som behavs far att konstatera om farutsättningar finns 

far beviljande av sysselsättningspolitiskt konjunkturlån eller huru

vida uppställda villkor far beviljat lån har uppfyllts. Landskaps

styrelsen äger rätt att vid behov verkställa inspektioner hos 

faretag far intarskaffande av nämnda uppgifter eller far undersak

DlTig av tillfarlitligheten av de lämnade uppgifterna. 

' l 
l 

l' t 
l 

l ' 
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Polismyndighet är skyldig att glva landskapsstyrelsen 

handräckning vid inspektioner som avses i l mom. 

lO §. 

I beslut som fattats med stöd av denna lag får, med undan

tag ~iP beslut som avses i 7 eller 8 §§1 ändring icke sökas 

genom besvär. 

ll §. 

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av 

denna .:E.åg kan vid behov utfärdas genom landskapsförordning. 

12 §. 

Denna lag träder omedelbart l kraft. 

Mariehamn, den 29 oktober 1976 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 
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