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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

m 2/1967. s e s framställning till Å.lands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om lantbrukets grundkredit. 

Enligt 8 § 2 mom. landskapslagen om lantbrukets grundkredit (7/66) 
skall låntagaren till kreditanstalten betala en årlig ränta om 4 pro

cent för grundkreditlånet. I ersättning för den ränteförlust, som kre

ditanstalten härigenom åsamkas, betalar landskapet en tilläggsränta, 

som motsvarar skillnaden mellan den av låntagaren uppburna procentsat

sen och en enligt?lil § angivna grunder beräknad procentsats, som för när

varande utgör 7 procent. Under vissa förutsättningar kan landskapet dess

utom ersätta kreditanstalten för indexförhöjning eller annan tilläggsrän

ta, som beräknas enligt de grunder kreditanstalten i detta avseende all

mänt tillämpar. 
Med hänsyn till ovannämnda omständigheter har kreditgivningen i viss 

män blivit beroende av, förutom för sådan kreditgivning disponibla medel, 

även i vilken mån kreditanstalten anser det för sin affärsrörelse före

tagsekonomiskt ändamålsenligt att bevilja ifrågavarande lån. Orsakerna 

till att grundkreditlånen icke vunnit väntad omfattning och sålunda icke 

kunnat tillgodose lantbrukets behov, har sålunda varit, att de kredit

givande penninginrättningarna icke visat tillräckligt stort intresse för 

denna utlåningsform, på ·grund av att kreditbehovet i övrigt varit synner
ligen stort. 

För att grundkreditlånen företagsekonomiskt sett skall vara lika för

månliga som annan kredit har rikets lag ändrats den 16 december 1966 
(FFS 658/66), varvid dels låntagarens ränteandel höjts med 1 procent 

till 5 procent och dels -bankens totala räntesats för lånet höjts fr!n 

7 till för närvarande 8 procent, vilken procentsats dock är beroende av 

den ränta, som penninginrättningarna erlägger för depositioner med 6 må

naders uppsägningstid. Räntehöjningen skulle dock icke gälla lån som be
viljats före den 1 januari 1967. 

I konformitet med bestämmelserna om ränta i l andskapslagen om bostads

produktion och lagstiftningen om jorddispositionslån föreslås en sådan 

ändring av 8 § att däri skulle ingå endast en hänvisning till i riket 

fastställda räntesatser. Likaså föreslås 11 § fä en sådan lydelse att 

däri skulle endast hänvisas till grunderna i riket för beräknande av 

räntegottgörelsen till kreditanstalterna. Härigenom skulle man dessutom 

undvika återkommande ändringar av ifrågavarande landskapslag. Även ur 

kompensationssynpunkt är det motiverat, att ifrågavarande räntesatser 
helt överensstämmer med i riket gällande. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen förelägga 
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land stinget till antagande nedanstående 
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angående ändring av landskapslagen om lantbrukets grundkredit. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 8 § 2 mom , och 11 § 

1 mom. landskapslagen den 15 april 1966 om lantbrukets grundkredit 

(7/66) såsom följer: 

8 §. 

För lånet skall erläggas en årlig ränta enligt i rike t gällande pro

centsats. Rän~an skall erläggas två gånger om året. 
..,. 

11 §. 
För lån, som avses i denna lag, erlägger landskape t till kredit

anstalten i gottgörelse en tilläggsränta, som beräknas enligt de grun

der, vilka för motsvarande räntegottgörelse gälla i riket. I ersättning 

för tilläggskostnaderna för låneverksamheten erlägges till kreditanstal

terna därjämte som räntegottgörelse ett av landskapsstyrelsen fa s tställt 

belopp, som ärligen må uppgå till hög st 0,4 procent av ovan avsedda lån. 

Denna lag tillämpas frän den 1 januari 1967. 

Mariehamn den 14 februari 1967. 

på landskapsstyrelsens vägnar: 

~~,e: .il. 
Vicelanträd Alarik Häg~~ ~ . 

\!,{;:-q~ 
Lagbe redningssekre terare ~~e Carlss~n. 


