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Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om landskapsgaranti för industrier 

och vissa andra näringsgrenar ändras så att landskapsgaranti även kan ges som säkerhet 

för företagens ansvarsförbindelser. Det maximala beloppet av utestående garantier och 

lån mot svagare säkerhet föreslås höjt från 20 miljoner till 30 miljoner mark. Beloppet 

av den premie som företagen erlägger för landskapsgarantierna föreslås vara fastställt 

av landskapsstyrelsen inom de ramar som anges i lagen. 
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MOTIVERING 

1. Gällande lagstiftning 

Enligt landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra 

näringsgrenar (14/66), nedan landskapsgarantilagen, kan landskapsstyrelsen bevilja 

landskapsgarantier som säkerhet för krediter som upptas av företag inom småindustri, 

medelstor industri och vissa andra näringsgrenar. Landskapsgarantierna kan ges för 

krediter som beviljats för utvecklande, utvidgande eller grundande av ett företag eller 

för förbättrande av ett företags verksamhetsförutsättningar. 

2. Behov av ändrad lagstiftning 

Beställaren av en entreprenad kräver oftast att leverantören förbinder sig att 

uppfylla de olika skedena av entreprenaden. De ansvarsförbindelser som främst 

förekommer är leveransgarantier för det fall att leverantören inte kan fullfölja sina 

leveransskyldigheter, garantier för ansvarstiden för det fall att leverantören inte 

reparerar de fel som uppkommer under garantitiden samt anbudsgarantier för det fall 

att leverantören trots givet anbud inte ingår leveransavtalet. 

Beställaren kräver vanligen att leverantören ställer en bankgaranti till säkerhet för 

ansvarsförbindelserna. För att beviljas bankgarantier måste företagen ställa 

motsäkerheter, vilka i takt med de ökade kreditriskerna krävs till allt högre belopp. 

Detta ökar företagens kapitalbindning och tär på rörelsekapitalet, vilket i sin tur 

begränsar företagens möjligheter att ingå leveransavtal. Genom att ändra 

landskapsgarantilagen så att företagen erbjuds en möjlighet att erhålla landskapsgaranti 

istället för bankgaranti till säkerhet för sina ansvarsförbindelser underlättas företagens 

verksamhetsförutsättningar. 

I övrigt föreligger ett behov av mindre ändringar av landskapsgarantilagen i syfte 

att göra bestämmelserna flexiblare och mer ändamålsenliga. 

Landskapsstyreslens förslag till ändring ,av garantilagen sammanhänger även med 

de förslag till utformning av den framtida näringspolitiken som ingår i 

landskapsstyrelsens förslag till landskapsbudget för år 1994. 

3. Landskapsstyrelsens förslag 

3.1. Landskapsgaranti för ansvarsförbindelser 

Landskapsstyrelsen föreslår att företagen skall kunna beviljas landskapsgaranti som 
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säkerhet även för ansvarsförbindelser anslutning till leveransavtäl, enligt samma 

villkor som för krediter. 

3. 2. Landskapsgaranti som motsäkerhet till banken 

Företagen kan idag, istället för att öka aktiekapitalet, skaffa eget kapital med hjälp 

av masskuldebrev, konvertibla skuldebrevslån och optionslån och, såvida förtaget 

uppfyller förutsättningarna i landskapsgarantilågen, erhålla landskapsgaranti som 

säkerhet för lånen. Landskapsstyrelsen anser dock att laridskapsgaranti inte är läinplig 

som en direkt säkerhet för dessa finansieringsmedel eftersom de är avsedda att säljas 

till allmänheten, utan att det skulle vara ändamålsenligare om företagen erhöll 

bankgaranti som direkt säkerhet för lånen. Landskapsstyrelsen före,Slår 'därför att 

landskapsgaranti skall kunna ges som motsäkerhet till bankerna för de garantier 

.. företagen beviljas.· Landskapsgaranti som motsäkerhet föreslås även kunna ges för 

garantier till säkerhet för ansvarsförbindelser. 

3. 3. Höjning av maximibeloppet för utestående garantier och· lån 

Enligt nuvarande bestämmelser ·får det sammanlagda beloppet av samtidigt 

utestående landskapsgarantier och lån mot sämre säkerhet inte överstiga 20 miljoner 

mark. Beloppet av utestående landskapsgarantier och lån uppgår i dag till ca 11 

miljoner mark. Landskapsstyrelsen anser att en höjning av maximibeloppet är 

. motiverad eftersom gruppen av förbindelser för vilka landskapsgaranti kan ges utökas, 

och föreslår därför att maximibeloppet för utestående medel höjs till 30 miljoner mk. 

3.4. Fastställande av premiens belopp 

Beloppet av den premie som skall erläggas till landskapet för landskapsgaranti eller 

lån mot svagare säkerhet fastställs i dag enligt samma grunder som för motsvarande 
' . 

statsgarantier. Landskapsstyrelsen föreslår nu att landskapsstyrelsen, inom en ram som 

anges i lagen, fastställer premien. Premien föreslås, beroende på risken i det enskilda 

fallet, kunna variera mellan 0,25 % och 1,5 % av garantikrediten eller lånt(beloppet. 

Premien föreslås som i dag erläggas dels som ett engårigsbelopp dels som en löpande 

avgift. 

4; Förslagets ekonomiska verkningar 
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De förslagna ändringarna torde inte ha några större ekonomiska verkningar för 
landskapet. 

5. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt efter att den blivit antagen. 



4 Lagtex.t 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa 

andra näringsgrenar 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 1 § 1, 5 och 6 mom, 3 § 1 mom, 4 och 8.§§ i landskapslagen den 20 april 

1966 oni. landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/66), av 

dessa lagrum 1 § 1, 5 och 6 mom. sådana de lyder i landskapslagen av den 5 december 

1979 (84179), 3 § 1 morn. sådant det lyder i landskapslagen av den 10 mars 1972 
(14172) och 4 § sådan den lyder i landskapslagen av den 19 december 1991 (9/92), 
samt 

fogas till 2 §, sådan lyder ändrad genom landskapslagarna av den 5 december 1979 
(84179) och den 12 juli 1982 (37/82), ett nytt 4 mom. som följer: 

1 § 

Enligt denna lag kan för utvecklande, utvidgande och grundande av företag samt 

förbättrande av ett företags verksamhetsförutsättningar ges landskapsgarantier till 

säkerhet för företagens inhemska och utländska krediter eller ansvarsförbindelser. 

Garantier kan ges inom följande näringsgrenar: 

1) medelstor industri och småindustri, 

2) turism, 

3) pälsdjursuppfödning, 

4) fiske och fiskodling, 

5) plantskola, 

6) handelsträdgård samt 

7) produktion av inhemsk energi. 

Denna lag tillämpas inte på näringar som avses i 27 § självstyrelselagen för Åland. 

Kredit, som med stöd av denna lag garanteras av landskapet, benämns nedan 

garantikredit. Med ansvarsförbindelse avses en förbindelse som ges för uppfyllande av 

säkerhetsvillkor i anslutning till ett leveransavtal. 

2 § 

Landskapsgaranti kan även ges som säkerhet för en ansvarsförbindelse som avses 

i denna lag. 
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3 § 

Landskapsgaranti kan ges som säkerhet för en garantikredits kapital och ränta samt 

för andra betalningar enligt kreditvillkoren. Landskapsgaranti kan även ges som 

motsäkerhet för en bankgaranti som ställs för en garantikredit eller ansvarsförbindelse. 

4 § 

Det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som 

beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 30.000.000 mark, med undantag för 

räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av 

utländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks säljkurs för respektive valuta vid den 

tidpunkt då garantin beviljas. 

8 § 

Den som beviljats landskapsgaranti eller lån som avses i 1 § 4 mom. skall erlägga 

en premie till landskapet. Premien kan, i enlighet med vad landskapsstyrelsen närmare 

fastställer, variera mellan 0,25 och 1,50 % av garantikrediten respektive lånebeloppet. 

Premierna kan utsökas utan dom eller utslag, i den ordning som är stadgad för 

indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 

Denna lag träder i kraft den 1994. 

Mariehamn den 23 november 1993 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 
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LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa 

andra näringsgrenar 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 1 § 1, 5 och 6 mom, 3 § 1 mom, 4 och 8 §§i landskapslagen den 20 april 

1966 om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/66), av 

dessa lagrum 1 § 1, 5 och 6 mom. sådana de lyder i landskapslagen av den 5 december 

1979 (84/79), 3 § 1 mom. sådant det lyder i landskaplagen av den 10 mars 1972 

(14/72) och 4 § sådan den lyder i landskapslagen av den 19 december 1991 (9/92), 

samt 

fogas till 2 §, sådan lyder ändrad genom landskapslagarna av den 5 december 1979 

(84/79) och den 12 juli 1982 (37/82), ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

För utvecklande, utvidgning och 

grundande av företag ävensom för 

förbättrande av företags verksamhets

betingelser inom följande näringsgrenar kan 

landskapsgarantier ges till säkerhet för 

dessa företags inehmska och utländska 

krediter ; pfi. det sätt som i denna lag 
stadgas: 

1) medelstor industri och småindustri; 

2) arbetsrörelse; 

3) turistbranchen; 

4) pälsdjursodling; 

5) fiskodling; 

6) trädgårdsodling; samt 

7) torvproduktion. 

Denna lag tillämpas inte på sådana 

näringar, som avses i 11 § 2 mom. själv

styrelselagen för Åland. 

Kredit, som stöd av denna lag garan

teras av landskapet, benämnes garanti

kredit. 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Enligt denna lag kan för utvecklande, 

utvidgande och grundande av företag samt 

förbättrande av . ett företags verksamhets

förutsättningar ges landskapsgarantier till 

säkerhet för företagens inhemska och 

utländska krediter eller ansvarsför

bindelser. Garantier kan ges · inom 

följande näringsgrenar: 
1) medelstor industri och småindustri, 

2) turism, 

3) pälsdjursuppfödning, 

4) fiske och fiskodling, 

5) plantskola, 

6) handelsträdgård samt 

7) produktion av inhemsk energi. 

Denna lag tillämpas inte på näringar 

som avses i 27 § självstyrelselagen för 

Åland. 

Kredit, som med stöd av denna lag 

garanteras av landskapet, benämns nedan 

garantikredit. Med ansvarsförbindelse 

avses en förbindelse som ges för 



Gällande lydelse 

2 § 

(nytt moment) 

3 § 

Landskapsgaranti må givas som 

säkerhet för garantikredits 11.apital, ränta 

och andra betalningar enligt kreditvillkoren. 

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 

:\'.id den tidpunkt då garantin beviljades. 

8 § 

För landskapsgaranti och beviljande av 

lån utan betryggande säkerhet skall till 

landskapet erläggas premie till samma 

belopp, som i riket uppbäres i motsvarande 

jall. Dessa premier må utan dom och utslag 
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Föreslagen lydelse 

uppfyllande av säkerhetsvillkor 
anslutning till ett leveransavtal. 

2 § 

Landskapsgaranti kan även· ges som 

säkerhet för en ansvarsförbindelse som 

avses i denna lag. 

3 § 

Landskapsgaranti kan ges som säkerhet 

för en garantikredits kapital och ränta samt 
för andra betalningar enligt kreditvillkoren. 

Laudskapsgaranti kan ·även ges som 
rnotsäkerhet för en bankgaranti som 
ställs för en garantikredit eller 

ansvarsförbindelse. 

4 § 
Det sammanlagda beloppet av samtidigt 

utestående landskapsgarantier och lån som 
beviljats enligt 1 § 4 rnom. får stiga till 

högst 30.000.000 mark, med undantag fö:r 

räntor och andra betalningar som 

eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. 
Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt 

Finlands Banks säljkurs för· respektive 

valuta vid den tidpunkt då garantin 

beviljas. 

8 § 

Den som beviljats landskapsgaranti 

eller lån som avses i 1 § 4 inom. skall 

erlägga en premie till landskapet. Premien 
kan, i enlighet med vad landskaps

styrelsen närmare faststäHer; variera 
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Gtillande lydelse 

utsökas i den ordning som är stadgad för 

indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg. 

Föreslagen lydelse 

mellan 0,25 och 1,50 % av garanti~ 

krediten respektive lånebeloppet. 
Premierna kan utsökas utan dom eller 

utslag, i den ordning som är stadgad för 

indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg. 

Denna lag träder i kraft den 1994. 




