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SAMMANFATTNING

Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om investeringslån, landskapslagen om
fräntjande av gårdsbruk och landskapslagen om räntestödslån för fiskerinäringen ändras.
De föreslagna ändringarna innebär att landskapsstyrelsen på ett mer flexibelt sätt än i
dag och utan bindning till rikslagstiftningen kan fastställa räntenivån på investeringslån,
gårdsbrukslån och räntestödslån samt nivån på den räntegottgörelse som landskapet
erlägger till kreditinrättning för beviljat räntestödslån.

Utskottets förslag
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med vissa ändringar.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet finner landskapsstyrelsens förslag till ändringar i landskapslagarna om
investeringslån, om främjande av gårdsbruk och om räntestödslån för fiskerinäringen
ändamålsenliga. Landskapsstyrelsen bör få större frihet vid fastställandet av räntan på
landskapslån och räntestödslån samt vid fastställandet av räntegottgörelsen till
kreditimättningar. I linje med de föreslagna ändringarna föreslår utskottet att
landskapsstyrelsen även bör beredas möjlighet att förhandla med kreditinrättningarna om
storleken på det arvode som erläggs för förmedlade lån. Enligt gällande lagstiftning skall
landskapsstyrelsen betala ett årligt arvode om 1,8 procent på utestående förmedlade lån
till den kreditinrättning som förmedlat lånen. Denna bestämmelse begränsar
landskapsstyrelsens möjligheter att förhandla fram en för landskapets del förmånligare
uppgörelse. Utskottet anser vidare att det av principiella skäl är mer korrekt att avtala
om ersättningen än att låsa den i en lagtext.

Detaljmotivering
1. Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om investerings/ån
Ingressen Utskottet föreslår en ändring i 6 § 2 mom. varför ingressen bör ändras i
enlighet därmed.

-26 § Utskottet tillstyrker att 1 mom. ändras enligt framställningen men föreslår därutöver
att lagtexten kompletteras med en ändring av 2 mom. så att det arvode som
landskapsstyrelsen erlägger till kreditinrättning inte skulle vara bundet till en viss
procentsats på de utestående lånen. Landskapsstyrelsen får då möjlighet att förhandla
med respektive kreditinrättning om den ersättning som skall erläggas för förmedlade lån.

2. Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om främjande av gårdsbruk
Ingressen 37 § 1 mom. ändrades i landskapslag den 5 december 1996 (80/96) vilket bör
framgå av ingressen.
37 § På samma sätt som i det första lagförslaget föreslår utskottet att också 1 mom.
ändras så att den där bestämda procentsatsen utgår. Landskapsstyrelsen får då möjlighet
att förhandla med respektive kreditinrättning om den ersättning som skall erläggas för
förmedlade lån.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 28 april 1997 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson och
överinspektören Tor-Erik Söderlund.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden
Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det
framställningen ingående tredje
lagförslaget
enlighet med
framställningen samt
att
Lagtinget
antar
de
i
framställningen ingående första och
andra lagförslagen i följande
lydelse:
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LANDSKAPSLAG

1)

om ändring av landskapslagen om investeringslån
I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § 1 och 2 mom. landskapslagen den 28
augusti 1975 om investeringslån (45175) sådana de lyder i landskapslagen den 2 mars
1995 (21195) som följer:
6§
(1 mom. lika som i framställningen)

Till kreditinrättning som förmedlar investeringslån betalar landskapsstyrelsen ett
årligt arvode beräknat på utestående förmedlade lån.

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

LANDSKAPSLAG

2)

om ändring av landskapslagen om främjande av gårdsbruk
I enlighet med lagtingets beslut ändras 37 och 47 §§ landskapslagen den 16 augusti
1978 om främjande av gårdsbruk (54178), av dessa lagrum 37 § sådan den lyder i
landskaps/agen den 5 december 1996 (80196) samt 47 § sådan den lyder i
landskapslagen den 25 juli 1983 (41/83), som följer:
37 §
Till en kreditinrättning som förmedlar ett lån som avses i denna lag betalar
landskapsstyrelsen ett årligt arvode beräknat på utestående förmedlade lån.
(2 mom. lika som i framställningen).
47 §
(Lika som i framställningen).

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).
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