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LANDSKAPSSTYRELSENS FRA~STÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om räntestödskrediter till kommuner för 

främjande av företagsverksamheten. 

En av de viktigaste förutsättningarna för regional utveckling och akti

vitet är att företagsverksamheten främjas. Då mindre företag oftast saknar 

medel för uppförande av nödvändiga produktionsbyggnader är de i stället i 

behov av lämpliga hyreslokaliteter.Kommunerna har dock ej i tillräckligt 

stor utsträckning haft ekonomiska möjligheter att bygga för företagen lämpa

de hyreslokaliteter med den påföljd att företagsverksamheten inte framskridit 

1 önskvärd takt. 

I riket har man för att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar, 

med stöd av lagen om räntestödskrediter åt kommuner inom utvecklingsområden 

till främjande av företagsverksamheten (FFS 67/71 delvis ändrad 579/75), 

ur statens medel kunnat ge räntestöd till kommuner för uppförande av produk

tionsbyggnader att uthyras till företag. I landskapet däremot saknas bestämmel

ser vilka skulle motsvara de 1 riket tillämpade räntestödskrediterna. När 

den i riket gällande lagen om räntestödskrediter stiftades gällde nämligen 

i landskapet landskapslagen om främjande av Ålands ekonomiska utveckling 

under åren 1970-75 (18/70) och ansågs då ensam ge tillräckligt stöd åt 

företagen i landskapet. Då sagda lag emellertid har upphört att gälla föreslås 

att möjlighet till likadana stödåtgärder som i riket även införes i landskaps

lagstiftningen. 

Med undantag av de stadganden som behandlas 1 detaljmotiveringen, mot

svarar lagförslaget i huvudsak vad som stadgas i andra räntestödslagar. 

Detaljmotivering. 

~ Paragrafen innehåller stadganden om vilka former av företagsverk

samhet som kan komma i åtnjutande av de föreslagna förmånerna. Det har för 

undvikande av svåra tolkningsfrågor ansetts nödvändigt att redan i lagen 

nämna de företagsformer vilka kan komma i fråga. 

2 ~. Då det räntestöd landskanet bevillar i sista hand skall komrna 

företa,Q"en till godo, har i narag:rafen intagits ett stadgande att företagen 

skall erhnlla lQttnader för hvra eller a11nat vederla~ till ett belann som 

motsvarar räntestödet. 
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7 §. Avsikten är att de procentbelopp som nämnes l 5 § skall ange det 

högsta stöd som ges för uppförande av i detta förslag avsedda produktions

byggnader och -konstruktioner. Av denna orsak har i förslaget intagits ett 

stadgande om att andra understöd som erlägges för uppförandet av produktions

byggnadeirna och -konstruktionerna, skall medtagas vid beräkningen av de procent

belopp som avses i 5 §. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s l a g 

om räntestödskrediter till kommuner för främjande av företagsverksarnheten. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 
Ur landskapets medel kan erläggas räntestöd för krediter vilka beviljats 

landskapets kommuner för byggande av produktionsbyggnader och -konstruktioner 

för industriföretags, arbetsrörelsers och turistföretags verksamhet. 

Kredit för vilken räntestöd erlägges, benämnes i denna lag räntestödskredit 

för kommuns produktionsbyggnader. 

2 §. 

Då kommun erhåller i denna lag avsett räntestöd skall kommunen vid uppbäran

det av hyra eller annat vederlag bevilja företag som avses i l § en lättnad som 

motsvarar räntestödets storlek. 

3 §. 
Landskapsstyrelsen besluter vilka krediter som skall goill(ännas såsom ränte

stödskrediter för kommuns produktionsbyggnader. 

Såsom räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader kan godkännas kredi

ter som för i denna lag avsedda ändarnål beviljas av banker, kreditaktiebolag, 

Postbanken eller försäkringsanstalter, för vilka i denna lag användes den gemen

samrna benämningen kreditinrättning. 

4 §. 

överlåtes i denna lag avsedd produktionsbyggnad eller -konstruktion för vilken 

räntestödskredit för kommuns produktionsbyggnader beviljats, helt eller delvis, 

kan kreditinrättningen överföra krediten helt eller delvis såsom i denna lag av

sedd räntestödskredit på mottagaren1 om denne är i l §nämnt företag och land

skapsstyrelsen godkänt överlåtelsen. 
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5 §. 
181 

Räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader inom tilläggsstödsområde 

som avses i landskapslagen den 2 mars 1976 om produktionsstöd (10/76) kan uppgå 

till högst 60 vrocent och inom andra områden till högst 50 procent av det total

belopp, som upptagits i en godtagbar kostnadskalkyl för invester]ng i sådan 
anläggningstillgång som avses i l ~. 

6 §. 

Den årliga ränta som gäldenär skall erlägga -på räntestödskrediten för kommuns 

produktionsbyggnader är, efter i denna lag avsedd räntegottgörelse, inom till

läggsstödsområde fem procent och inom andra områden i landskapet sex procent. 

Aterbetalningstiden för räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader 
får vara högst 20 år. 

7 §. 

Användes för uppförandet av kommuns produktionsbyggnader eller -konstruk

tioner landskapslån eller -understöd eller sådana av kreditanstalt beviljade 

lån för vilka landskapet erlägger räntestöd, får det sammanlagda beloppet av 

dessa lån och räntestödskrediten för kommuns produktionsbyggnader, räknat 1 

procent av det i godtagbar kostnadskalkyl upptagna totalbeloppet, icke överstiga 
de i 5 § nämnda procentsatserna. 

8 §. 

Landskapsstyrelsen fastställer storleken av den ränta, som uppbäres för 

räntestödskredit för kommuns produktionsbyggnader, samt övriga lånevillkor. 

q §. 

Räntestödet g1ves kommunerna så att till kreditinrättningarna ur landskapets 

medel erlägges skillnaden mellan ovan i 8 § avsedd ränta och den ränta kommu
nerna enligt 6 § är skyldiga att erlägga. 

Räntestöd betalas efter det att produktionsbyggnad eller -konstruktion färdig
ställts. 

10 §. 

Tillsynen över räntestödskredit för kommuns produktionsbyggnader utövas av 
landskaps styrelsen. 

Kreditinrättning skall övervaka att räntestödskredit för kommuns produktions

byggnader användes för det ändamål som förutsättes i det beslut genom vilket 

den beviljats och enligt stadgandena i denna lag och enligt med stöd därav 

utfärdade bestämmelser. Den som erhållit räntestödskredit är skyldig att lämna 

kreditinrättningen för övervakningen behövliga uppgifter. 
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Kreditinrättningarna och den som erhållit räntestödskredit för kommuns 

produktionsbyggnader är skyldiga att lämna landskapsstyrelsen de uppgifter 

somterfordras för konstaterande av huruvida kreditvillkoren iakttagits. Land

skapsstyrelsen äger även rätt att företaga granskningar hos kredittagaren. 

ll §. 

De allmänna bestämmelser, vilka utfärdats angående sysselsättningsvillkoren 

1 fråga om landskapets understöd och lån, tillämpas icke på räntestödskredit 

för kommuns produktionsbyggnader. 

12 §. 

Har den som emottagit räntestödskredit för kommuns produktionsbyggnader 

använt kreditmedel för annat ändamål än det för vilket medlen beviljats eller 

har han vid ansökningen om kredit lämnat väsentligen oriktig uppgift eller 

hemlighållit omständighet av väsentlig betydelse för kreditens beviljande eller 

vägrat lämna i 10 § avsedd uppgift, kan landskapsstyrelsen förklara det bevil

jade räntestödet förverkat. Kredit tagaren kan härvid förpliktas att hel t eller 

delvis till landskapet betala den ur landskapets medel erlagda räntegottgörel

sen samt dessutom en årlig straffränta på två procent av det vid varje tid

punkt lyftade kreditbeloppet. 

13 §. 

Uthyres produktionsbyggnad eller -konstruktion, som uppförts med räntestöds

kredit för kommuns produktionsbyggnader, till annat än i l § avsett företag 

eller har förhållandena eljest blivit sådana att kredittagaren icke längre 

uppfyller de för räntestödskredit för kommuns produktionsbyggnader stadgade 

eller föreskrivna villkoren, kan landskapsstyrelsen besluta att räntestöd icke 

längre skall erläggas ur landskapets medel, räla1at från den tidpunkt då ovan 

avsedd uthyrning eller förändring av förhållandena bör anses ha ägt rum. 

Har ur landskapets medel redan erlagts räntestöd efter den i l mom. avsedda 

tidpunkten, äger vad i 12 § är stadgat motsvarande tillämpning. 

14 §. 

I beslut som fattats med stöd av denna lag, med undantag av beslut som 

avses i 12 och 13 §§, får ändring icke sökas genom besvär. 

Oaktat besvär anförts kan i 12 och 13 §§ avsett beslut omedelbart gå 1 

verkställighet. 

15 §. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 
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16 § . 

Denna lag tillämpas på beviljade räntestödskrediter för kommuns 

produktionsbyggnader för vilka ansökningar inkommer till landskapsstyrel

sen under åren 1977 - 1979 och vilka användes för finansiering av investe

ringar vilka inledes under åren 1977 - 1980. 

Mariehamn, den 8 mars 1977 

L a n t r å d 

/Jk;h . ~ 
Alarik Häg ~~ /J ~ ' 

.~~ 
Christian Wennström Lagberedningssekreterare 
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