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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändrin6 

av landskapslagen om landskapsgaran

ti för industrier och vissa andra 

näringsgrenar och 

2) landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om landskaps
garantier åt industrier för investe-

ringar i vattenvård. 

Enligt landskapslagen om landskapsgaranti för industr~r och vissa 

andra näringsgrenar (14/66) kan landskapsgaranti ges i vissa fall som 

säkerhet för lån som företag upptar till främjande av sina verksam

hetsförutsättnir,gar .. Landskapsgaranti har vanligen givits i sådana fall 

då de säkerheter företaget i fråga självt kunnat ställa inte varit till

räckliga för erhållande av de lån som erfordras. Syftet med de ändringar 

som nu föreslås i förevarande landskapslag och i landskapslagen om 

landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård (25/74) 

är att öka möjlig:1eterna att lämna landskapsgarantier och därigenom 

förbättra speciellt de små och medelstora produktiva företagens kredit

möjligheter. 

Den i riket på förevarande område gällande lagstiftningen har under

gått ändringar i samma avseenden som nu är i fråga (lagen angående 

ändring av lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar, FFS 810/81 

och lagen angående ändring av lagen om statsgarantier åt industrier 

för investeringar i vattenvård, FFS 812/81). I samma avseende har även 

lagen om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse 

ändrats (FFS 811/81). Eftersom den lagen <intagits att gälla 
i landskapet genom en blankettlag (58/72), vari föreskrivs att även 

framtida ändringar skall bli gällande utan särskilda åtgärder från 

landskapets sida,och eftersom ändringen i fråga enligt landskaps

styrelsens uppfattning är motiverad, så föreslås inga särskilda åtgär

der i anledning härav. 

Detaljmotivering 

1. Landskapslagen angående ändring av landskapslagen om landskaps

garanti för industrier och vissa andra näringsgrenar. 
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_!_J_:_ Ändringen motiveras av att lagen om statens lånefond upphävts, 

varvid bestämmelserna i dess 5 § erhållit saklig motsvarighet i 12b § 

lagen om grunderna för statsförslaget och statsbokslutet. 

~-~-°- )fodringen motiveras av att kostnaderna för produktutveckling 

och marknadsföring relativt sett ökat så mycket att finansiering genom 

krediter allt oftare är nödvändig. 

l._1~_Ändringen motiveras av att olägenhetc:;rna med laga borgen som 

horgensform visat sig vara större än fördelarna; särskilt det förhål

landet att laga borgen numera är ett i affärslivet närmast okänt begrepp 

Ur ägnat att framkalla svårigheter. 

4 och 5 §§. Ändringarna föranleds av de strävanden som omnlimns 

allmänna motiveringen. 

6 §. Förslaget om upphävande av paragrafen föranleds av att dess 

bestämmelser inte sammangår med de principer som gäller för proprie

borgen, vilken borgensforrn, såsom framgått, skulle bli den enda till

lämpliga. 

2. Landskapslagen angående ändring av landskapslagen om land

skapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvärd. 

De föreslagna ändringarna är analoga med de ändringar som i motsva

rande fall föreslagits i landskapslagen om landskapsgaranti för 

industrier och vissa andra näringsgrenar. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier 

och vissa andra näringsgrenar. 

I enlighet med landstingets beslut 

.1::~.E~ävs 3 § 3 och 4 mom. samt 6 § landskapslagen den 20 april 1966 om 

landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/66) 

samt 
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ändras 1 § 4 mom., 2 § 2 mom. , 3 § 2 mom. , 4 § och 5 § 1 och 2 mom. , 

av <..lessa lagrum l § 4 mom., 2 § 2 mom., 4 § och 5 § 2 mom. sådana de 

lyder i landskapslagen den 5 december 1979 (84/79), som följer: 

1 §. 

Under de förutsättningar som i denna lag bestämts för beviljande 

~v landskapsgnranti får i 1-3 mom. nämnda företag beviljas lån ur lan<l

skapsmedel mct svagare säkerhet än i 12b § lagen om grunderna för 

statsförslaget och statsbokslutet (FFS 136/31) är stadgat. 

2 §. 

Som användnings ändamål för garantikredit kan även godkännas fin~llls i c-· 

ring av J.riftskapi tal som behövs för företagsverksamhct samt r inans i L'"· 

ring av produktutveckling och marknadsföring. 

3 §. 

Landskapsgaranti ges i form av proprieborgen. 

4 § . 

Det sammanlagda beloppet av samtidigt gällande landskapsgaranticr 

och inte återbetalda belopp av i 1 § 4 mom. nämnda lån får stiga 

till högst 10.000.000 mark, räntor och indexförhöjningar oräknade. 

Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt den av Finlands Bank för 

ifrågavarande valuta fastställda säljkursen vid den tidpt1nkt då garan

tin beviljades. 

5 §. 

Förutsättningen för att landskapsgaranti skall beviljas är att det 

föreligger behov diirav med hänsyn till möjligheterna att ordn:t fin:ins ic

ring och säkerheter. 

För landskapsgaranti skall ställas av landskapsstyrelsen godkänd 

motsäkerhet, vilken inte behöver vara betryggande. Landskapsgaranti 

kan ges även utan krav på motsäkerhet, om förhållandena ger anledning 

därtill. 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982. På landskapsgaranti 
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som beviljats före lagens ikraftträdande tillämpas tidigare gällande 

bes t ii mm c 1 se r . 

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

angöende ändring av landskapslagen om landskapsgaranticr ~t 

industrin för investeringar i vattenvård. 

I enlighet med landstingets beslut 

~~ 2 § 4 mom. och 6 § 2 mom. landskapslagen den 28 mars 1974 

om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård 

( 2 5 I 7 4 ) s amt 

ändras 2 § 2 och 3 mom., som följer~ 

2 §. 

Landskapsgaranti ges i form av proprieborgen. 

Landskapsgaranti ges i allmänhet utan krav på motsäkerhet. Om sär

skild orsak föreligger, kan landskapsstyrelsen dock kräva att mot

säkerhet som kan godkännas skall ställas och överlämnas i landskaps

styrelsens besittning. 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982. På landskapsgaranti 

som beviljats före lagens ikraftträdande t il 1 ärnpas tidigare gäl 1 ande 

bestämmelser. 

Mariehamn den 25 februari 1982. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberedningschef Christer Jansson. 


