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Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om investeringslån ändras så att räntan på 
lånen är minst fem procent, att den maximala lånetiden samt gränsen för lånets andel av 

investeringskostnadema fastställs i lagen, att beloppet för det arvode som skall betalas till 

bankerna för låneförmedlingen fastställs i lag och höjs jämfört med det arvode som erläggs 

idag samt att även turistverksamhet omfattas av lagens tillämpningsområde. Vidare föreslås 

en ändring av landskapslagen om främjande av gårdsbruk så att beloppet av bankernas 

förmedlingsarvode fastställs i lag och höjs. Ändringarna föreslås vara temporära och gälla 

till utgången av år 1996. 

Utskottets förslag 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag med en mindre språklig ändring. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
Mot bakgrund av debatten om ändamålsenligheten av olika typer av landskapsstöd och 

med tanke på den goda tillgången till lånekapital på den s.k. öppna marknaden, har 

utskottet fört en diskussion om ändamålsenligheten av att landskapet på föreslaget sätt 

beviljar lån i stället för att i ökad utsträckning bevilja räntestöd. Utskottet konstaterar 

därtill att handels- och industriministeriet successivt har övergått från att förmedla lån till 

att bevilja räntestöd. Eftersom ändringarna förslås vara temporära i avvaktan på en mer 

omfattande översyn av landskapets olika former av näringsstöd med anledning av 

medlemskapet i Europeiska unionen, har utskottet dock valt att inte i detta skede föreslå 

några ändringar i förhållande till framställningen. 

Utskottet har även noterat att landskapsstyrelsen föreslår en relativt omfattande höjning 

av arvodet till bankerna för förmedling av de aktuella lånen. Arvodet föreslås bli höjt från 

0,4 - 0,5 procent till 0,6 procent på de gamla lånen och 1,8 procent för de nya lånen 

medan arvodet enligt riksbestämmelserna utgör 0, 75 procent för nya lån som beviljas av 

jord- och skogsbruksministeriet. Enligt utskottets mening kan ökningen dock anses 
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motiverad med beaktande av de ökade kostnaderna för hanteringen av krediterna. 

Dessutom åtar sig landskapet, till skillnad från staten, inte någon risk för de nya lån som 

beviljas. 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om investeringslån 

Detaljmotivering 

6 §Ändringen är av språklig natur. Därtill föreslår utskottet i förtydligande syfte att ordet 

"årlig" skall fogas till paragrafen. 

Landskapslag om temporär ändring av 37 § landskapslagen om främjande av 
gårdsbruk 

Detaljmotivedng 

37 § Ändringen motsvarar ändringen av 6 § landskapslagen om investeringslån. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 9 november 1994 inbegärt näringsutskottets yttrande över fram

ställningen. 

Utskottet har i ärendet hört näringsavdelningens chef Per Ekström och verkställande 

direktören för Andelsbanken för Åland, Håkan Clemes. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman samt ledamöterna 

Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSK01TETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar de i framställning

en ingående lagförslagen i följande 

lydelser: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om investeringslån 

(Ingressen lika som i framställningen). 



(Lika som i framställningen). 

(1 mom. lika som i framställningen). 
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1-2 §§ 

6 § 

Till (uteslutning) kreditinrättning som förmedlar (uteslutning) investeringslån betalar 

landskapsstyrelsen ett årligt arvode om 1,8 procent på utestående förmedlade lån. 
(3-4 mom. lika som i framställningen). 

11 § 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

LANDSKAPSLAG 
om temporär ändring av 37 § landskapslagen om främjande av gårdsbruk 

(Ingressen lika som i framställningen). 

37 § 

Till (uteslutning) kreditinrättning som förmedlar (uteslutning) lån som avses i denna 
lag betalar landskapsstyrelsen ett årligt arvode om 1,8 procent på utestående förmedlade 
lån. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 8 december 1994 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


