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FÖRSLAG
I januari 1995 beslöt lagtinget på landskapsstyrelsens förslag att landskapslagen om
investeringslån (45/75) skall tillämpas till och med den 31 dr,cember 1996. Lagtinget
beslöt samtidigt att i 37 § landskapslagen om främjande av gårdsbruk skulle intas en
temporär bestämmelse i vilken bestämdes det arvodesbelopp som erläggs till kreditinstituten för förmedling av gårdbrukslån.
Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelserna i landskapslagen om investeringslån
samt den temporära 37 §i landskapslagen om främjande av gårdsbruk fortsättningsvis
skall vara i kraft.
Ändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.
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MOTIVERING
1. Bakgmnd

Irwesteringslån
I enlighet med landskapslagen om investeringslån (45/75) kan landskapsstyrelsen
bevilja lån för investeringar i produktions- och turismverksamhet. Syftet med lånen är
att främja den ekonomiska tillväxten, trygga sysselsättningen och höja inkomstnivån.
De av landskapet beviljade investeringslånen förmedlas av olika kreditinstitut enligt
avtal mellan kreditinstituten och landskapsstyrelsen. Ansvaret för lånen vilar i första
hand på kreditinstituten men landskapsstyrelsen kan bevilja lån på landskapets ansvar
mot svagare säkerhet än vad som bestäms i landskapslagen om lån, räntestöd och
understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (50/88).
I framställning nr 4/1994-95 föreslog landskapsstyrelsen att tillämpningstiden för
lagen om investeringslån skulle begränsas till och med den 31 december 1996. Avsikten
var att i större utsträckning övergå till landskapsstöd i form av räntestöd, vilket även
förespråkades av de kreditinstitut som förmedlar landskapslån. Förslaget framlades vid
en tidpunkt när osäkerhet ännu rådde om landskapets deltagande i den europeiska integrationsprocessen. Sedan förslaget antagits av lagtinget trädde lagändringen i kraft den
20 mars 1995 (21/95).
Gårdsbrukslån
Enligt landskapslagen om främjande av gårdsbruk (54/78) kan landskapet stöda
personer som helt eller delvis far sin utkomst av gårdsbruk. Syftet med landskapsstöden
är att främja lantbrukets utveckling och förutsättningarna för bedrivande av gårdsbruk.
Stöd ges endast för särskilda i lagen fastställda åtgärder.
Landskapets stöd kan antingen ges så att landskapsstyrelsen beviljar lån som
förmedlas av kreditinstituten eller så att landskapsstyrelsen ger räntestöd för lån som
beviljas av kreditinstituten med landskapsstyrelsens godkännande. Vid båda typerna av
lån vilar ansvaret för lånen på kreditinstituten.
För de lån som kreditinstituten förmedlar erhåller de av landskapet ett arvode som
uppgår till 0,5 procent på deras utestående gårdsbrukslån. Under tiden den 20 mars till
och med den 31 december 1996 gäller dock en temporär lagstiftning (framställning nr
4/1994-95, ÅFS 22/95 och 45/95) enligt vilken kreditinstituten för de gårdsbrukslån de
förmedlar åt landskapet erhåller ett arvode som uppgår till 0,6 procent på utestående lån
förmedlade före den 20 mars och 1,8 procent på utestående lån förmedlade under tiden
den 20 mars till och med den 31 december 1996. För räntestödslån erhåller kreditinstituten en räntegottgörelse som fastställs enligt bestämmelsema för motsvarande statliga
lån.
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2. ÖVewägonden
Investeringslån
Mot bakgnmd av de nya förutsättningar EU-medlemsskapet ställer bör lagen om
investeringslån även fortsättningsvis vara i kraft och lagens 11 § således upphävas, filr
att landskapet med lån skall kunna komplettera övriga finansieringsformer till det
åländska näringslivet.
Under beredningen av detta ärende har Ålandsbanken Ab, Andelsbanken för Åland,
Merita Bank Ab samt Lappa Andelsbank framfört att de önskar fortsätta förmedla
investeringslån enligt landskapslagen om investeringslån.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagen skall träda i kraft så fort som möjligt.
Gårdsbrukslån
De kreditinstitut som förmedlar gårdsbrukslån har uppmärksammat landskapsstyrelsen på att det arvode på utestående förmedlade gårdsbrukslån landskapet betalar och
det belopp ett kreditinstitut har rätt att bära upp av kunden, utan de temporära arvodesbestämmelserna, är för låga för att täcka kostnaderna för administration och risktagning.
Landskapsstyrelsen anser fortsatt inte att det är ett ändamålsenligt lösning att landskapet
övertar lånegivningen, vilket inte i sig utesluter att en sådan modell för administration
av landskapsstöd kan bli aktuell i framtiden.
Med beaktande av detta samt de beräknande kostnaderna för att landskapet skulle
ta över lånegivningen föreslår landskapsstyrelsen att arvodet till kreditinstituten fortsatt
bestäms till 0,6 procent på lån som beviljats före det den temporära lagändringen trädde
i kraft och 1,8 procent på lån som beviljas enligt den temporära lagstiftningen och efter
det att denna lagstiftning träder i kraft.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagen skall träda i kraft så fort som möjligt.

3. Förslagets ekonomiska, organisatoriska och miljömässiga verkningar
Förslaget i sig medför inte ökade kostnader för landskapet jämfört med nuvarande
förhållanden samt saknar organisatoriska och miljömässiga verkningar.
Om inte lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag kommer dock kostnaderna för
investeringslånen att lyftas ur budgeten. Hanteringen av beviljade lån kommer därefter
att minska i den takt som beviljade lån avslutas. Då lånen normalt löper på 10 eller 12
år kommer hanteringen helt att upphöra omkring år 2008. Om hanteringen upphör helt
skulle detta endast marginellt minska den arbetsmängd ärendena medför hos landskapsstyrelsens närings- och finansavdelningar.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.
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LANDSKAPS LAG

1.

om upphävande av 11 § landskapslagen om investeringslån
I enlighet med lagtingets beslut stadgas:
1§
I enlighet med denna lag upphävs 11 § landskapslagen den 28 augusti 1975 om
investeringslån (45/75) sådan den lyder i landskapslagen den 2 mars 1995 (21/95).
2§

Denna lag träder i kraft den

LANDSKAPSLAG

2.

om ändring av 37 § landskapslagen om främjande av gårdsbruk
I enlighet med lagtingets beslut
änchm 37 § 1 mom. landskapslagen den 16 augusti 1978 om främjande av gårds-

bruk (54/78) som följer:
37 §
Till en kreditinrättning som förmedlar ett lån som avses i denna lag betalar
landskapsstyrelsen ett arvode om 1,8 procent på utestående förmedlade lån.

Denna lag träder i kraft den
Lagen skall tillämpas på lån som beviljas efter det att lagen trätt ikraft, dock så att
det arvode som avses i 37 §är 0,6 procent på de lån som förmedlats före den 20 mars
1995 samt 1,8 procent på lån som beviljats under tiden från den 20 mars 1995 till och
med den 31 december 1996.
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