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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTP:.LLNING 

till iliandstinget med förslag till land

skapslag om vissa räntestödslån som be

viljas av kreditinrättning. 

Den 1 januari 1978 trädde i riket i kraft en lag om vissa ränte

stödslån av kreditanstalters medel (FFS 1015/77). Lagen ersätter 

lagen om räntestödslån av Postbankens medel (FFS 761/68) som upp

hävts. Enligt den nya lagen kan såsom tidigare räntestödslån bevil

jas för vissa allmännyttiga ändamål såsom för byggandet av privata 

läroverk, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut, kommunala 

och privata yrkes-, tekniska och handelsläroanstalter, läroanstal

ter för huslig ekonomi, hemslöjds-, lantbruks- och forstläroanstal

ter ävensom för konsolidering av skulder vilka föranletts av byggan

det, för byggande av vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar 

och för genomförande av industrins vattenvårdsåtgärder, för byggan

de av kommunala exporthamnar samt för grundreparationer och nyan

skaffningar av fartyg som används i skärgårdstrafiken. 

För räntestödslånen erlägger staten en räntegottgörelse, vars 

belopp motsvarar skillnaden mellan den utlåningsränta kreditanstal

terna allmänt uppbär och den ränta somenligt lånevillkoren uppbärs 

hos låntagaren. 

Kreditanstalter som beviljar lån är bl.a. andelsbanker, spar

banker och affärsbanker. 

I landskapslagstiftningen finns för närvarande icke några be- . 

stämmelser om räntestödslån för de ändamål som rikets ovannämnda 

lag förutsätter. Emedan det likväl är i landskapets intresse att 

stödja dylik allmännyttig verksamhet, anser landskapsstyrelsen att 

en landskapslag om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrätt

ning bör stiftas. Av dessa ändamål skulle för landskapets del 

komma i fråga byggande av medborgar- och arbetarinstitut, byggande 

av vattenförsörjnings- och aVloppsanläggningar, genomförande av 

industriinrättningars vattenvårdsåtgärder, byggande av kommunala 

hamnar samt grundreparationer och nyanskaffningar av fartyg för 

skärgårdstrafik. En sådan lagstiftning skulle icke utesluta att 

landstinget väljer någon annan form av långivning för nämnda ändamål 

Detaljmotivering. 

~ I denna paragraf definieras begreppet räntestödslån såsom 

av kreditinrättning i enlighet med denna landskapslags bestämmelser 

beviljat lån, för vilket landskapet erlägger gottgörelse till kreilit· 

inrättningen, samt uppräknas de kreditinrättningar vilka kan bevilja 
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dylika lån. 

~ I denna paragraf föreslås att den totala ränta kredit

inrättning uppbär för räntestödslån icke skall få överskrida den 

ränta som kreditinrättningen i allmänhet uppbär på lån för liknande 

ändamål och att maximiräntan som kreditinrättningarna får uppbära 

av låntagarna skall regleras genom i riket gällande bestämmelser. 

~ I samband med behandlingen av landskapets årsstat föreslås 

att beslut fattas om det maximibelopp, till vilket räntestödslån 

årligen beviljas. Med avseende på den ränta som låntagaren skall 

erlägga föreslås att i rjket för motsvarande fall gällande bestämmel

ser skall tillämpas. 

~ De allmänna villkoren för räntestödslån föresl~s fastställda 

av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skulle godkänna lånet som 

räntestödslån och erlägga räntegottgörelsen . 

.§___i.Räntegottgörelsens belopp, som skall erläggas ur landskapets 

medel, skulle motsvara skillnaden mella'.1 den ränta som kreditinrätt

ning får uppbära och den ränta som uppbäres hos 12-ntagaren-

_LJ_.övervakningen av att lånemedlen r.yttjas på förutsatt sätt 

föreslås ankomma på kreditinrättning som beviljat länet och i sista 

hand på landskapsstyrelsen. 

8 §. I denna paragraf stadgas om påföljderna av låntagares missbruk 

av såsom räntestödslån erhållna medel. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrättning. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Av kredi~inrättningars medel kan, i enlighet med vad i denna 

lag stadgas, beviljas lån, för vilka landskapet erlägger räntegott

görelse till kreditinrättningarna. Dessa lån benämnes räntestödslån. 

Lån beviljas av affärsbank, sparbank eller andelsbank, vilka i 

denna lag benämnes kreditinrättningar. 

För beviljande av lån skall kreditinrättning erhålla tillstånd 

av landskapsstyrelsen. 
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2 § . 

Räntestödslån kan beviljas: 

1) för byggande av medborgar- och arbetarinstitut; 

2) för byggande av vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar 

samt för genomförande av industriinrättningars vattenvårdsåtgärder; 

3) för byggande av kommunala hamnar som betjänar exportindustrin; 

samt 

4) för grundreparationer och nyanskaffningar av fartyg som an

vändes i skärgårdstrafik. 

3 §. 

Den ränta kreditinrättning tillgodoräknar sig för räntestödslån 

får ej vara högre än den ränta, vilken kreditinrättningen vid ifrå

gavarande tidpunkt allmänt tillämpar på lån som beviljas för i 2 § 

nämnda ändamål. 

Beträffande den högsta ränta som kreditinrättningarna får upp

bära för räntestödslån tillämpas i riket gällande bestämmelser. 

4 §. 

I samband med behandlingen av landskapets ordinarie årsstat be

slutes om maximibeloppet av de räntestödslån som årligen får bevil

jas för olika ändamål. 

Med avseende på den ränta som skall uppbäras hos den som erhålle 

räntestödslån tillämpas i riket gällande bestämmelser. 

5 § • 

De allmänna villkoren för räntestödslån fastställes av land

skapsstyrelsen, som på kreditinrättnings ansökan godkänner lån som 

räntestöds lån. 

6 §. 

Beloppet av den räntegottgörelse som skall betalas av landska

pets medel motsvarar skillnaden mellan den ränta som kreditinrätt

ning får uppbära och den ränta som uppbäres hos låntagaren. 

7 §. 

Kreditinrättning och landskapsstyrelsen skall övervaka att låne

medlen nyttjas för det ändamål som är angivet i beslutet angående 

lånets godkännande som räntestödslån. 

Kreditinrättning är skyldig att lämna landskapsstyrelsen de upp

gifter som erfordras för bedömningen av huruvida räntestödslånen 

nyttjats för det godkända ändamålet och lånevillkoren i övrigt iakt

tagits. 
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8 §. 

Om räntestödslåntagare nyttjat lånemedel för annat ändamål än 

det för vilket de beviljats, eller om han i sin låneansökan i n~got 

väsentligt avseende lämnat oriktig uppgift eller hemlighållit oms tän

digheter av väsentlig betydelse för avgörande av låneansökan, erläg~s, 

sedan låntagarens förfarande konstaterats, icke räntegottgörelse för 

dylikt lån. Låntagaren skail härvid till landskapet återbetala den 

räntegottgörelse, som landskapet erlagt, samt dessutom strafftänta 

beräknad enligt två procent om året på lånebeloppet, räknat från 

den dag lånet lyftes. 

9 § • 

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verkställigheten 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

10 §. 

Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas på lån som 

beviljats efter den 1 januari 1978. 

Före lagens ikraftträdande kan åtgärder vidtagas, vilka är påkalla

de för att i denna lag avsedd långivningsverksamhet skall kunna in

ledas då lagen träder i kraft. 

Mariehamn den 16 mars 1978 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 


