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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

16/1976-77 med anledning av landskapssty

relsens framställning till landstinget med 

förslag till landskapslag om räntestödslån 

för lagerutrymmen för lantbruksprodukter. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

nämnda framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet 

hört landskapsagronomen Jan Karlsson, vördsamt anföra följande. 

För att även i landskapet främja tillgången på förmånliga krediter för dem 

som här bedriver produktion och förädling av jordbruks- och trädgårdspro

dukter har utskottet ansett det motiverat att en lag om räntestödslån för 

lagerutrymmen för lantbruksprodukter stiftas. Utskottet har därför i hu

vudsak omfattat landskapsstyrelsens framställning. 

Enligt vad utskottet erfarit har kreditinr,ättningarna varit obenägna att 

bevilja motsvarande, redan existerande, räntestödslån, såsom till exempel 

grundkreditlån. Orsaken till detta torde vara att kreditinrättningarna i 

praktiken inte haft rätt att uppbära samma ränta för räntestödslånen som 

för andra lån för motsvarande ändamål. 

För att om möjligt göra de i lagförslaget nämnda räntestödslånen intressan

tare för kreditinrättningarna har utskottet strukit 2 mom. i lagförslagets 

3 § och dessutom ändrat lagförslagets 4 §. Genom de nämnda ändringarna på

verkas inte storleken av räntegottgörelsen, medan däremot kreditinrättning

arna ges möjlighet att också för räntestödslånen uppbära samma ränta, som 

för andra liknande lån, även i det fall att räntan skulle överstiga den 

ränta, som kreditinrättningar i riket högst får uppbära för motsvarande 

räntestöds lån. 

Utskottet har heller inte ansett det motiverat att ålägga kreditinrättning

arna den i lagförslagets 6 § nämnda skyldigheten att övervaka användningen 

av lånen, varför paragrafen ändrats så att övervakningen skall ombesörjas 

av landskapsstyrelsen. 

Ändringen motiveras med att nämnda kontroll enligt rikslagen skall utföras 

av såväl kreditinrättningen som statens spannmålsförråd, vilket enligt ut

skottets mening i praktiken betyder att kontrollen utförs av statsmyndig

heten ensam. Eftersom lagförslaget sålunda skulle ålägga kreditinrättning

arna på Åland större skyldigheter än vad som i motsvarande fall gäller i 
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riket har en ändring ansetts motiverad. 

Ytterligare har utskottet ansett kreditinrättningarnas i lagförslagets 6 § 

stadgade skyldighet, att till landskapsstyrelsen lämna de uppgifter, som 

erfordras för fastställande av huruvida räntestödslån använts för godkänt 

ändamål och huruvida lånevillkoren i övrigt iakttagits, oskäligt betung

ande, varför denna skyldighet slopats. 

En redaktionell ändring har gjorts i lagförslagets 3 § l mom. 

Mot ändringarna i lagförslagets 3 och 4 §§ reserverade sig ledamoten Lund

berg, som omfattade landskapsstyrelsens förslag. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

om räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1-2 §§. 
(Som framställningen). 

3 §. 
Den ränta kreditinrättning uppbär för räntestödslån får vara högst lika 

stor som den ränta vilken kreditinrättningen vid ifrågavarande tidpunkt all

mänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål. 

(2 mom. uteslutet). 

4 §. 
För i denna lag avsedda lån erlägger landskapet till kreditinrättningen 

en räntegottgörelse vars storlek fastställes av landskapsstyrelsen enligt i 

riket för motsvarande lån gällande grunder. 

5 §. 
(Som framställningen). 

6 §. 

Kreditinrättningen_äger rätt att utöva tillsyn över användningen av 

räntestödslånen. 

Landskapsst_n~e1sen skall övervaka att lånemedlen används för ändamål som 

förutsättes i landskapsstyrelsens beslut samt i överensstämmelse med denna 

lag och givna bestämmelser. 

(Uteslutn.) Kredittagare är skyldi~ att lmnna landskapsstyelsen de upp

gifter, som erfordras för fastställande av huruvida räntestödslån använts 

för godkänt ändamål (Uteslutn.) Landskapsstyelsen har rätt att låta verk-



ställa granskning av kredittagares verksamhet. 

7-9 §§ . 

(Som framställningen) . 

Mariehamn den17mars 1977 . 

På lag- och ek~ t sko et-s-ii'ägnar: 

(%6~4/' 
i'o~ rlson 

ordförande f {OG__ 
F~ 
sekreterare . 
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Närvarande i utskottet :ordföranden Carlson , ledamöterna Söderlund och Lund

berg samt ersättarna Söderström och Berg . 


