1990 - 91 Lt - Ls framst. nr 38

LANDSKAPSSTYRELSENS

FRAMSTÄLLNING

till landstinget med förslag till landskapslag angående
ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar.

Enligt landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar(l 4/66) kan landskapsstyrelsen bevilja vissa företag garantier som säkerhet för lån de har
upptagit för främjande av verksamheten. Lagens 1 § 4 mom. ger även landskapsstyrelsen
möjlighet att bevilja företag lån mot säkerhet, vilken inte behöver vara betryggande. I
praktiken har inte sådana lån beviljats. En förutsättning för beviljande av landskapsgaranti är
att finansieringen eller säkerheten inte kan ordnas på annat sätt.
Det sammanlagda beloppet av samtidigt gällande landskapsgarantier får enligt lagen
utgöra högst 10.000.000 mark.
Då finanseringsinstituten skärpt

krav~~n

på säkerhet de senaste åren har behovet av

landskapsgaranti ökat. Den 31 december 1989 fanns det utestående garantier motsvarande ett
belopp om 3.763.878 mark medan det sammanlagda beloppet den 31 december 1990 hade
ökat till 8.910.252 mark.
För att näringslivet även fortsättningsvis skall ha möjlighet att erhålla landskapsgaranti
och landskapet skall ges tillfälle att fullfölja den allmänna strävan att ersätta bidrag med
andra former av stöd föreslår landskapsstyrelsen att maximibeloppet av samtidigt gällande
landskapsgarantier och inte återbetalda belopp av s.k. lån mot svagare säkerhet höjs från
nuvarande 10 miljoner mark till 20 miljoner mark.
I lagens 1 § 1 mom. räknas de branscher upp som kan ges landskapsgaranti. Lagens
tillämpningsområde kompletteras av 1 § 2 och 3 mom. Enligt 1 § 2 mom. kan landskapsgaranti även ges företag som direkt främjar eller stöder branscher som uppräknas i 1 § 1
mom. Sålunda kan landskapsgaranti beviljas t.ex. företag som bedriver produktutveckling,
marknadsföring, databehandling och redovisning.
Eftersom ovan nämnda begränsning av kundkretsen försvagar företags utvecklingsmöjligheter föreslår landskapsstyrelsen att 1 § 2 mom. utvidgas till att omfatta företag som främjar
näringsverksamhet i allmänhet, dvs. oberoende av vilken näringsverksamhet dess kundföretag
bedriver.
Maximibeloppet har höjts och tillämpningsområdet har utvidgats också i motsvarande
rikslagstiftning (FFS 113/89).

-2Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande

Landskaps lag
angånde ändring av 1 och 4 §§ landskaps/agen om landskapsgaranti for industrier och
vissa andra näringsgrenar
I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 2 mom. och 4 § landskapslagen den 20 april
1966 om landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar(14/66), av dessa
lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 5 december 1979 (84/79) och 4

§ sådan den lyder i landskapslagen den 12 juli 1982(37/82) som följer:

1§
Landskapsgarantier kan dessutom ges för krediter som beviljas företag vilka bedriver
verksamhet som direkt främjar annan näringsverksamhet.

4§
Det sammanlagda beloppet av samtidigt gällande landskapsgarantier och inte återbetalda
belopp av lån som nämns i 1 § 4 mom. får stiga till högst 20.000.000 mark, räntor och
indexförhöjningar oräknade. Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt den av Finlands
Bank för ifrågavarande valuta fastställda säljkursen vid den tidpunkt då garantin beviljades.

Denna lag träder omedelbart i kraft.

Mariehamn den 5.9.1991
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