
1983-84 Lt - Ls framst.nr 38 

LAi\JDSKAPSS1YRELSENS FRAMSTALLNING till 

Landstinget med förslag till landskapsJog 
angående ändring av landskapslagcn om vissa 
räntestödsltm som beviljas av kreditinrätt

ning. 

I landskapslagen om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrättning 

finns det bestämmelser om lån för vilka landskapsstyrelsen betalar ränte

gottgörelse till kreditinrättning s.k. räntestödslån. I framställningen före

slås dels att antalet kreditinrättningar som får'bevilja.räntestödslån utökas 

och dels att räntestödslån skall kunna beviljas för fler ändamål än för när
varande. Även i riket har ändringar (FFS 944/82, 1022/83) vidtagits i lagen 
om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (FFS 1015/77). 

Detaljmotivering 

~ Industrialiseringsfonden Ab, i vilken landskapet är delägare, är ett 

utvecklingskreditinstitut som strävar till att stöda utvecklingen av industri 

och turism. För att förbättra tillgången på medel för räntestödslångivning 

anser landskapsstyrelsen det ändamålsenligt att föreslå att Industrialise

ringsfonden Ab skall ingå bland de i 1 § 2 morn. nämnda kreditinrättningarna. 

2 § 4 punkten. Sjöfarten har nu svåra problem och speciellt småtonnaget 

drabbas hårt. Det åländska småtonnaget har hög genomsnittsålder och är i 

behov av förnyelse, något som dock försvåras på grund av dåliga finansierings

möjligheter. För att förbättra småtonnagets ställning föreslår landskaps

styrelsen att räntestödslån skall ktuma beviljas ocksii för grundreparation 

och anskaffning av fartyg, som är avsedda för utrikestrafik och som har en 

bruttodräktighet under 1.600 registerton. 

5 punkten. För att främja en förnuftig avfallshantering, både miljömässigt 

och nationalekonomiskt sett, skulle det vara ändamålsenligt att krnma bevil

ja räntestödslån för investeringar som främjar återvinning av avfall. Land

skapsstyrelsen föreslår därför att 2 § 5 punkten ändras i enlighet härmed. Av

sikten är att både företag och konununer skall kunna beviljas understöd, 

6 punkten. Landskapsstyrelsen föreslår att räntestödslån skall kunna 

beviljas också för företags energibesparingsinvesteringar, då det ur energi-
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sparsynpW1kt är ändamålsenligt att förutom industrins energibesparings

investeringar stöda också t.ex. handelns och servicenäringarnas investe

ringar. 

7 punkten. Bestänunelsen i den nya 7 punkten föreslås i syfte att öka 

produktionen och användningen av inhemsk energi. 

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 vissa räntestödslån som beviljas av 

kreditinrättning. 

I enlighet med lan<lstingets beslut 

ändras 1 § 2 morn. och 2 § 4, 5 och 6 plmkterna landskapslagen den 11 juli 

1978 om vissa räntestödslån som beviljas av kreditinrättning (39/78) , sådana 

de lyder i landskapslagen den 26 mars 1980 (16/80), samt 

~till lagen en ny 2 § 7 punkt, som följer: 

1 §. 

Lån beviljas av affärsbank, andelsbank, sparbank, Postbanken, hypoteks

bank, arbetspensionsanstalt, försäkringsbolag och kreditaktiebolaget In<lustria

liseringsfonden Ab, vilka i denna lag benämns kreditinrättningar. 

2 §. 
RLlntestö<lslfö1 kan beviljas: 

4) för grundreparation och anskaffning av fartyg och annan sjötransport

materiel, som är lämpliga för kusttrafik samt för gnmdreparation och ;msk;if-r

ning av fartyg, som ifr avsedda för utrikestrafik och som har en hruttodrLik

tighet som LUlderstiger 1.600 registerton; 

5) för industrins luftvårdsinvesteringar, för anläggande och iståndsätt-· 

ning av allmänna avfallsbehandlingsplatser samt för investeringar som främjar 

åte-r-1rinning av avfall ; 

6) för företagens energibesparingsinvesteringar; samt 
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7) för byggande av anläggningar Jär inhemskt bränsle används samt 
för investeringar som krävs för produktion av inhemskt bränsle. 

Mariehamnden 10 april 1984. 

Lantråd Folke Woivalin 

LagbereJningssekreterare Elisabeth Carlsson. 




