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Å 1 a n d s i a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framstä llning till Ålands
Nr 37/1971~
landsting med förslag till l a ndskapslag
angående ändring av landskap slagen om
landskapsgaranti för industrier och vissa
andra näringsgren ar.
Den 5 februari 1971 utfärdades i riket en lag angående ändring av
lagen om statsgarantier för småindustri och medelstor industri samt
för vissa andra näringsgrenar (FFS 115/71). Som motivering för denna
lagändring anfördes att erfarenheterna av lagens tillämpning visat
det vara nödigt att genomföra vissa ändringar i lagen. Då dessa ändringar innebar en utvidgning av lagens tillämpningsområ de i det avseendet att statsgarantier numera kan utan begränsningar beviljas till säkerhet även för driftsk~pitalkrediter, har landskapsstyrelsen ansett
det motiverat att föreslå motsvarande ändringar.
Enligt 2 § landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och
vissa andra näringsgrenar skall garantikredit i huvudsak vara avsedd
a tt användas för anskaffning av a nläggn ingstillgångar. Endast på synnerliga skäl f å r landskapsgaranti beviljas för kredit, som är avsedd
att användas för anskaffning av omsättningstillgångar.
Landskaps styrelsen föresl å r en så dan ändring av 2 § att såsom garantikredits användnings syfte kan godkännas även anskaffning av driftskapital för företaget, då dylik kredit behövs i samband med inledande
eller utvidgning av företagets verks am het.
Likaså föresl ås ett till ägg till 2 § 1 rnom. att som f örutsättning
för beviljande av garanti för konsolidering av kortfristiga l ån uppställs att den investering för vilken l å ne t beviljats påbörjats tidigast två å r före det ansökan om garanti inlämnats.
Bestämmelserna i la ge n gör det icke möjligt a tt bevilja l andskapsgaran ti till säkerhet för kostnaderna för indrivning av garantikredit.
Garantin gäller icke heller uppskovsränta som utgår enligt kreditvillkoren. Då den risk som garan tikredi tgivaren till denna del l öper även
är ägnad att försvaga landskapsgarantins värde såsom säkerhet, föreslås en sådan ändring av lagens 3 §, att landsk apsgaran ti skulle kunna
beviljas för alla betalningar som skall verkställas enligt villkoren för
garantikrediten. Härav följer även den ändring som föreslås i lagens
6 §.
Bestämmelserna i 5 § angående säkerhet för garantikredit föresl ås
ändrade så, att det i undantags f a ll skulle vara möjligt att bevilja
landskapsgaranti också då någon säkerhet icke kunde erhållas för garantikrediten. Tredje momentet i l agens 5 § föresl ås ändrat så, att hänvisningen till säkerheterna strykes.

'

-2Med hänsyn till att på landskapsgarantin baserad betalningsskyldighet
inträder
först efter det att ett l ångt indrivningsförfa~ande av
. . . -·
.
garantilc:p~diten ägt rum, kan kreditgivarnas intresse för garantikredit minsl~as. Av den anledningen föresl ås en så dan ändring av 5 § att
:f_qrvandling av garantikredits· s äkerhet i penningar icke längre skulle
utgöra en föruts ä ttning för erläggande av garantiersättningar. Land-skapsgaran tin skulle då vara en laglig borgen i enlighet med 10 kap.
8 § handelsbalken utan tillägg svillkor angående realisering av säkerheterna. ne på gu:m.ntikrediten baserade rättigheterna jämte säkerheter
skulle övergå till landskapsstyrelssn sedan till kreditgivaren erlagts
den på g .'.J.r antiförbindelsen baserade ersättningen efter det att gäldenärens insolvens i enlighet med stadgandena angående laglig borgen
konstaterats. Landskapsstyrelsen skulle efter a tt ha erlagt betalningen
fortsätta att indriva garantikrediten och förvandla säkerheterna för
den i penningar.
Med hänvisning till det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga 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 nä ringsgrenar.
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 2 och 3 §§, 5 § 2
och 3 mom. samt 6 § landskapslagen den 20 april 1966 om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/66) av dessa
s ådan 2 § lyder i landskapslagen den 20 april 1967 (17 /67) s åsom följer:
2 §.
Garantikredit skall vara avse dd att a nv ä ndas för anskaffning av
anläggningstillgångar, vilka erfordras för i 1 § 1 mom. nämnt företags verksamhet eller för för ä ndring, repar a tion eller förbättring
av sådana eller för konsolidering av kortfristiga skulder, för anledda
av ovan nämnda investeringar, vilka på börjats tidigast två år före de t
ansökan om g:or'.JTitin gjorts.
Såsom användningsändaro å l för garantikredit må även godkännas finansiering a v driftskapital, som erfordras för f öre t ag sverksrunhet, då dylik kredit ä r nödig för företag i s amb and med inledning eller utvidgning av verksamheten.
3 §.
Landskapsgaranti må givas såsom säkerhet för garantilrredi ts kapital, ränta och andra betalningar enligt kreditvillkoren.
Landskapsgarantin är i 10 kap . 8 § handelsbalken avsedd borge n .
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§.

För garantikredit skall ställas av landskapsstyrelsen godkänd säkerhet. I und antagsfall må landskapsgaran ti givas utan krav på så dan
säkerhet. Säkerheterna för garantikrediten utgöra även säkerhet för
landskapets regressfordran . För landskapsgarantin kräves ingen annan
motsäkerhet.
Då landskapsgaranti beviljas, skall avseende fästas vid företagets
betydelse för den allmänna ekonomiska utvecklingen och ändamålsenlig
regional placering av i 1 § 1 mor.u. avsedda näringar samt för sysselsättningens tryggande . Särskild uppmärksamhet skall ägnas företagets
ekonomiska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter samt företagarens
personliga egenskaper.
6 §.
Har landskapsgaranti beviljats endast för en del av garantikrediten ,
räknas frivillig amortering av garantikrediten i första hand så som avkortning på den del av krediten, för vilken landskapet ansvarar, tills
landskapet är helt fritt från ansvar.
Denna lag träder omedelbart i kraft.
Garantiförbindelser~ som landskapsstyrelsen beviljat före denna lags
ikraftträdande, få i fråga om villkoren ändras s å , att de övere11sstämma med denna lag.
Mariehamn, den 5 november 1971.
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