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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -
s e s framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om landskapsgaranti för 
industrier och arbetsrörelser. 

I riket utfärdades den 4 juli 1963 en lag om stat::igarantie-r för smår
industri, medelstor i~dustti och . a~tsr·ör'else (FFS. 375/63) och en verk

ställi_gps;..tsf-örordning i- ä~;t den 15 juli samma ä.r (FFS 384/ 63). Enligt 

de~~~ lag,stiftning kan dels giyas stats,garanti för: krediter, d~ls lån 
möt '.~i3.k~ rhet , som icke fir åt~ . betrakt'a s 'ont betrygga.nde. Företagf som 
har h ,Bgst 200 industriarbe~~~e och en. ärsptoduktion ~ ~om understi ger 

~ ' ;i " , ~ I . • ~ ' 

5. 000 •00Ö mkt kunna erhållEl. dessa förmåher ·~ För garanti och län äger 
före taget erlägga ert p:r-emi~ Öm för nä:i'v~ran 'de '3/ 4 %, de ls vid beviljan
det av garanti eller län sci~orti engång~3'utgift t dels ärligen beräknad pä 
det uttagna kapitalet. Den årliga p~emien medför således oKade ~~nte
kostnader föt dessa krediter~ vilket dbck med tanke pä den svaga säker
heten är haturligt. 

Förvaltnihgeh av dessa ~renden skötes i riket av garantianstalten 
för ~mäinaustrin, dock så att lån jämväl karl beviljas av annan stats

myndighet efter garantianstaltens hörande. Det sammanlagda beloppet av 
gällande garantier är maximerat. Av inflytande premier och för garanti
anstalten anvisade anslag bildas en fond, som i första hand skall täcka 
förluster av verksamheten, förvaltnings~ostnader dch inköp av egendom, 
som utgör säkerhet för garantikredit eller som anrtars äges av här av
sedd läntagate, Förslår fonderade medel icke fö~ täckande av uppkommen 
förlust, måste givetvis i statsbudgeten upptagna medel tillgripas, 

Enligt ri~ t s lag f år ga~antier samtidigt vara gällande till ett 
högsta belopp om 80. 000.000 mk, I gängse proportion till detta bel6pp 
skulle landskapet kunna bevilja garantier till ett högsta sammanlagt 
belopp om 400,000 mk. Ehuru behovet av garantier i landskapet svårligen 
kan beräknas, synes detta belopp lågt med tanke pä, att redan en enda 
i ndustri kan ha ett så stort kreditbehov, att garanti borde ställas till 
ett så stort belopp . Antalet industrier i landskapet är tillsvidare 
ringa, varför behovet av utökade arbetsmöjligheter inom industrin är 
stort . Låndskapsstyrelsen anser därför , att det maximala garantibeloppet 
borde f astställas till 500.000 mk. Ur kompensationssynpunkt saknar det
ta belopp betyd.else 1 då det är de faktiska utgift erna pä grund av kredit 
förluster som blir föremål för prövning vid avräkningsförfarandet. 

Med det föreslagna maximibeloppet för garantierna torde ett kännbart 
st öd för landskapets industrier och arbetsrörelser kunna åstadkommas. 
Då det dessutom är möjligt att påverka lokaliseringen av nystartade 
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~åindu stri er pä detta ~ätt, anser landskapsstyrels€n, att en lagstift
ning pä dett~ område är behövlig. 

Enligt 13 § l mom~ 9 punkten självstyrelselagen har landskapet lag
stiftningsbehörigheten beträffande "näring, för vara utövande enligt 
lag erfordras anmälan el.ler tillstånd, och näring till självförsörjning 
--.-----:;iamt ; annan än i 1,.1 § 2 mom, avsedd näringsrä-Gt. 11 Av en jämf ö
relse med 11 § 2 mom, 10 punkten sagda lag kan dragas den slutsatsen., 
att landskap~t i allmänhet har lagstiftningsrätten beträffande näringar, 
med undantag av vissa reglementerade näringar, som uppräknas i sistnämn
da lagrum. I denna lagstiftningsrätt för landskapet bör uppenbarligen 
ocksä inkluderas lagstiftni ngsrätten beträffande sådant stöd frän land
skapets sida, som kan vara erforderligt för främjande av ifrågavarande 

näringsgrenar~ 

Enligt föreligga.nds. förslag skulle förvaltningen av garantiärendena 
:i la.nds}fa:pet hari.dhavas av landskapsstyrelsen, Befinnes det vare. behöv .... 

lj.g:t för beredningen av ärendena; bör land El!kapsstyrelsen äga befogen
het att tillsätta en särskild kommj_ssibn för detta ändamål~ 

Garantier ~k:Ulle be.viljas för likartade rörelser som i riket bch på 
ene.handa villkor. D~ inrättande av en utanf(5r . la.1'1dskapets budget tåen
de garantifond icke synes vara ändamålsenligt, anser landekapestyrelsen, 
att de i form aV premier inflytande medlen sttulle tillföras ordinarie 
inkomst- och utgiftsstaten och på dennas ut~iftssida upptagas 13.nslag, 
vilkas storlek bestämmes med beaktande jämväl av de ur rikets garanti
fond utgående medlen. 

Enligt lagen den 8 maj 1940 om statens lånefond• skall lån beviljas 
endast mot 11 betrygga.nde inteckning eller annan likvärdig sä~erhet 11 ~ 

m.a.o. på gängse villkor för kreditgivning. Landskapslån inom denna 
bransch har tidigare beviljats på dessa för st~tens lån föreskrivna 
villkor. För län ur landskapsmedel kan enligt förslaget lindrigare krav 
pä säkerhet ställas i de fallr då längivningen sker till sådana företag 
och för sådana ändamål, som hade berättigat till landskapsgaranti. 

Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt fö
relägga Land,stinget till antagande nedanstående 

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

om landskapsgaranti för ix1dustrier och ar bet sröre lser,. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 §. 

För utvecklande, .utvidgning och grundande av småindustri 1 medelstor 
industri och arbetsrörelse mä till säkerhet för näringsidkares inhemska 
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och utländska kred i ter givas land skapsgarantier såsom i dertna lag stad

gas. 

Under de förutsättningar, som i denna lag stadgas för beviljande av 

landskapsgarantier, må för i l mom. nämnda ändamål av landskapsmedel 

beviljas lån mot svagare säkerhet än i 5 § lagen den 8 maj 1940 om 

statens lånefond (FFS 189/40) är föreskrivet. 

Kredit, som med stöd av denna lag garanteras av landskapet, benämnes 

garantikredit. 

Vad i denna lag är stadgat om landskapsgaranti och garantikredit, 

gäller även enligt 2 mom. beviljade lån. 

2 §. 

Garantikredit skall vara avsedd att användas för anskaffning, tlppf ö

rande eller utvidgning av byggnad eller lokal, som erfordras för 1 § 

1 mom. avsedd näringsverksamhet, eller för ändring, reparation eller 

förbättring av sådan eller ock för anskaffning av maskiner, arbetsred

skap eller anordningar eller, därest synnerliga skäl det påkalla, för 

konsolidering av kredit, som upptagits för sådant ändamål. 

Av synnerliga skäl må l andskapsgaranti beviljas för kredit, avsedd 

att användas för anskaffning av omsättningstillgångar för kredittaga

rens egen produktion. 

3 §. 
Landskapsgaranti må givas för garantikredits kapital, ränta och in-

1 dexförhöjning. 

Landskapsgarantin är i 10 kap. 8 § handelsbalken avsedd borgen. 

4 §. 
Det sammanlagda beloppet av samtidigt gällande landskapsgarantier 

och icke återbetalda belopp av i 1 § 2 mom. nämnda lån må uppgå till 

500.000 mark, räntor och indexförhöjningar icke medräknade. Beloppet av 

utländsk kredit beräknas enligt den officiella kursen vid den tidpunkt, 

då garantin beviljades. 

5 §. 
Landskapsgaranti må icke utan synnerliga skäl beviljas, om kredit

taga r en förfogar över sådana säkerhe ter 1 att kredit enligt allmän praxis 

s~ulle kunna beviljas mot dem utan landskapsgaranti. 
' 

För garantikredits kapital och ränta samt ·eventuell indexförhöjning 

skali ställas sådan av lanask~psstyrelsen godkänd säkerhet, som kan an

v~ndas till betalning av garantikrediten, innan den på landskapsgarantin 

grUrtdade betalningsskyldigheten inträder. Landskapsgaranti beviljas 

utan krav på motgarant.ier. 

Då landskapsgaranti beviljas öch beskaffenheten av beloppet av i 2 

) I 
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mom. nämnd säkerhet för garant ikredit prövas , skall avseende fästas 

vid företagets betydelse för den allmänna ekonomiska utvecklingen och 

en ändamålsenlig regional placering av i 1 § 1 mom. avsedda näringar 

samt för sysselsättningens upprätthållande. Särskild uppmärksamhet bör 

ägnas företagets ekonomiska förutsättningar och utvecklingsmöjlighet~r 

samt företagarens personliga egenskaper. 

6 §. 
Har .land skapsgaranti beviljats endast för en del av garantikredits 

ka-pi-tal, ränta och indexförhöjning, räknas frivillig amortering av ga

rantikrediten i första hand såsom avkortning pä den del av krediten., 

för vi lken landskapet ansvarar, tills landskapet är helt fritt frän an-

svar. 

Vid indrivning av garantikredit genom tvängsätgärd har den del av 

krediten, för vilken kreditgivaren ansvarar, bättre rätt till säkerhe

ten än den del, för vilken landskapsgaranti givits . 

7 §. 
Landskapsgaranti och i 1 § 2 mom. avsett län ur land skapsmedel bevil

jas av landskapsstyrelsen. 

Anses det nödigt för ärendenas behandling, mä landskapsstyrelsen för 

ärendenas beredning tillsätta en kommission. 

8 §. 
För landsk~psgaranti och beviljande av län utan betryggande säkerhet 

skall till landskapet erläggas premie till samma belopp, som i rik~t 

uppbäres i motsvarande fall. Dessa premier mä utan dom och utslag utsö

kas i den ordning, som är stadgad för indrivning av skatter och avgifter 

i utsökningsväg. 

9 §. 
Till tryggande av landskapets fördel må egendom, som utgör säkerhet 

for garantikredit eller för betalning av denna utmätt egend om ävensom 

garantitagare tillhörig annan egendom, vid auktion inköpas till land

skapet. 

Sålunda åtkommen fast egendom må landskapsstyrelsen över l å ta utan 

landstingets medgivande. 

10 §. 
Den, som olovligen yppar vad han vid handläggningen av ärenden, 

som avses i denna lag, erfarit om enski ld persons e ller sammanslutnings 

ekonomiska ställning eller om affärs- e ller yrkeshemlighet , straffes med 

böter, såframt icke strängare straff annorstädes i lag är s tadgat. 

Ej må brott, som namnes i denna paragraf, åtalas av al:J_män åklagare, . 

om ickQ målsägaren anmält brottet till åtal. 
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Närmare best ämmelser om verkställighe ten och tillämpninge n av denna 
lag utfärdas genom landskapsförordn~ng, _____ ..,.; __ _ 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1966 . Ansökningar om landskaps

garanti och i denna lag avsedda län må dock därförinnan mottagas av 
'· 

landskap sstyrelsen och nödig utredn:i,.ng in begäras av s_ökande • 
. '''· 

~.,.... ._r _____ _ 

Mariehamn, den -12 novem-bBr·· 196 5. 

På land akapsst;~sen~ vägnar: 

Lantråd ~#~ 
,-

Lagberedhirigssekrete~are 


