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Landskapets räntekostnader för avräkningsfordran för åren 1991 och 1992 

Landskapets likviditetssituation var under de sista åren av den gamla självstyrelselagens 

giltighet ansträngd till följd av att de skattefinansiella förskotten var underdimensionerade. 

Följden blev att landskapet fick ty sig till likviditetsupplåning som i emellanåt var av 

betydande storlek. Särskilt påtagligt var problemet under år 1992 då det skattefinansiella 

förskottet uppgick till endast 622.800.000 mark mot det slutligt godkända avräkningsbeloppet 

om 723.454.716 mark. Differensen uppgick således till 100.654.716 mark. Samtidigt hade 

landskapet för år 1991 en fordran 'på staten till följd av för lågt förskott. Beloppet av denna 

fordran var efter ett under år 1992 utbetalt tilläggsförskott 20.295.911,26 mark. 

I den urspnmgliga framställningen om förskott för år 1992 den 16.4.1991 hade 

· landskapsstyrelsen uppskattat behovet av förskott till 730 miljoner mark. I samband med en 

anhållan om tilläggsförskott för år 1991 anhöll landskapsstyrelsen den 7.4.1992 om att 

förskottet för år 1992 skulle omprövas och framhöll att ett förskott om 730 miljoner mark 

var skäligt och att det med anledning av den nya självstyrelselagens ikraftträdande var 

synnerligen angeläget att de skattefinansiella förskotten inte var underdimensionerade. I 

december 1993 anhöll landskapsstyrelsen i avvaktan på den ordinarie utjämningen om ett 

tiJläggsförskott om 110 miljoner mark. Inte heller denna anhållan ledde till en förhöjning av 

förskottet. 

Underskotten finansierades 

genom .att landskaps styrelsen upptog likviditets lån med löptid fram till dess avräkningen 

för år 1992 kunde antas vara klar dvs till slutet av december 1993. Beloppet av dessa 

lån uppgick till 95.000.000 och kostnaderna för dem erlades i förskott. I avräkningen 

för år 1992 godkände Ålandsdelegationen däri ingående räntekostnader förutom den del 

som avsåg lån vilka omsatts eller upptagits under år 1993. Utom kolumn ställdes 

således 2.827.668,03 mark. Delegationen ansåg sig nämligen inte vid utjämningen för 
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år 1992 kunna ta ställning till ränteutgifter för lån som upptagits 1993 eller senare och 

som inte belastar landskapets bokslut 1992. 

genom likviditetslån som upptogs för tiden från januari 1994 t.o.m mars då 

avräkningen för år 1992 utbetalades. Dessa lån och kostnaderna för dem var följande 

Långivare Lånebelopp Tid lläntesats Ränta mk 

FBF 20.000.000 30.12.1993-31.3.1994 6,5 % 318.941,00 

Andb 30.000.000 31.12.1993-31.3.1994 6,0 % 437.365,01 

FBF 10.000.000 29.12.1993-31.3.1994 6,57 % 162.902,34 

ÅAB 35.000.000 27.12.1993-27.1.1994 6,65 % 193.988,30 

ÅAB (35.000.000) 27.1.1994-31.3.1994 5,75 % 352.217,50 

1.465.414,15 

. till resterande del inom ramen för den löpande kassahanteringen, dvs med 

checkräkningskrediter och från och med år 1993 med kassamedel från tidigvarande 

enskilda medel. För de kassamedel som använts för täckande av utjämningsfordran dels 

på 1991 års avräkning, 20.295.912 mark, och dels på resterande del av 1992 års 

avräkningsfordran, 5.654.716 mark, har räntan uträknats med en räntesats motsvarande 

tre månaders heliboITänta. Detta belopp stiger enligt nedanstående utredning till 

823.966,99 mark. 

Saldo mk Månad Räntesats Ränta/mån TOTALT 

Rest. avräkningsbelopp 1991 20.295.912 År 1993 

Januari 10,64 % 179.957,09 

Febr.(26 dgr) 9,19 % 134.708,48 314.665,57 

Rest. avräkningsbelopp 1992 5.654.716 Januari 10,64 % 50.138,49 

Februari 9,19 % 43.305,70 

Mars 8,89 % 41.892,02 

April 8,73 % 41.138,06 

Maj 8,25 % 38.876,17 

Juni 7,62 % 35.907,45 

Juli 7,27 % 34.258, 15 

Augusti 6,65 % 31.336,55 

September 6,68 % 31.477,92 
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Oktober 6,87 % 32.373,25 

November 6,58 % 31.006,69 

December 5,90 % 27.802,35 439.512,80 

År 1994 

5.654.716 Jan 5,19 % 24.456,65 

Febr 4,82 % 22.713,11 

Mars 4,80 % 22.618,86 69.788,62 

823.966,99 

Totalt sett uppgår således den merkostnad som landskapet vållats av att förskotten 

underdimensionerades och som inte kunnat beaktas i avräkningen med staten till 

5.117.049, 17 mark. 

Landskapets behov av medel för självförvaltningens genomförande och vidmakthållande 

skulle enligt 32 § i 1951 års självstyrelslag (ÅFS 5/52; FFS 670/51) i avbidan på 

utjämningen tillgodoses genom årliga till skäligt belopp uppskattade förskott. Enligt 29 § 

skall vid bestämmandet av statsanslaget ränteutgifter för erforderliga tillskottsmedel tas i 

beaktande. Enligt praxis har ränteutgifterna i sin helhet kompenserats i avräkningarna vilket 

även framhållits då landskapsstyrelsen påtalat de alltför lågt hållna statsanslagen för förskott 

på skattefinansiell utjämning. I den nya självstyrelselagens övergångsbestämmelser ingår inte 

några särskilda bestämmelser om hur räntekostnder p. g. a bristande förskott skall beaktas i de 

sista avräkningarna enligt det gamla ekonomiska systemet. 

Enligt den nya självstyrelselagens 48 §kan på framställning av lagtinget extra anslag beviljas 

för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets 

budget. Eftersom det med beaktande av det ovanståe~de inte kan anses rimligt att 

räntekostnader på grund av för låga skattefinansiella förskott vid övergången till det nya 

ekonomiska systemet skall lämnas landskapet till last anhålles om ett extra anslag om 

5.117.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att 

att Lagtinget måtte till Ålandsdelegationen 
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ingå med följande framställning: 

"Till Ålandsdelegationen 

,. 

från Ålands lagting. 

Landskapets räntekostnader .. , 

... anslag om 5 .117. 000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående får Ålands lagting vördsamt anhålla 

Mariehamn den 

Vicetalman 

Marieharnn den 11 april 1995 · 

Lantråd 

Finanschef 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet Åland ett extra anslag om 

5. 117. 000 mark för ränteutgifter. 

Talman 

Vicetalman" 

Ragnar Erlandsson 

Dan E Eriksson 


