
1991 vp - RP 96 

Regeringens proposition till Riksdagen med Iörslag till lagar 
om ändring av landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen, 
naturnäringslagen och skoltlagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att landsbygds
näringslagen, renhushållningslagen, naturnä
ringslagen och skoltlagen ändras så att de 
statslån som beviljas med stöd av dem får 
beviljas på statens ansvar från ingången av 
1992. Dessutom föreslås att de statslån som 
före 1992 har beviljats med stöd av dessa lagar 
och motsvarande tidigare lagar delvis överförs 
på statens ansvar från ingången av 1993. 

Avsikten med propositionen är att minska 
solvens- och balanskostnaderna för de kredit
inrättningar som har beviljat statslån. Då 
kostnaderna sjunker kan samtidigt de skötsel
arvoden som betalas till kreditinrättningarna 
för skötseln av statslån justeras. 

Avsikten är att lagarna skall träda i kraft 
den l januari 1992. 

MOTIVERING 

l. Nuläget 

Angående lån som beviljas ur gårdsbrukets 
utvecklingsfond stadgas för närvarande i lands
bygdsnäringslagen (1295/90), renhushållnings
lagen (161/90), naturnäringslagen (610/84) och 
skoltlagen (611/84). De grundläggande stad
gandena om beviljandet av lån ingår i lands
bygdsnäringslagen. Lån av gårdsbrukets ut
vecklingsfonds medel beviljas genom kreditin
rättningarnas förmedling. 

stadganden som motsvarar de nuvarande 
lånestadgandena i landsbygdsnäringslagen in
gick tidigare i jorddispositionslagen (353/58) 
och lagen om jorddispositionslån (354/58) och 
senare i lagen om gårdsbruksenheter (188/77), 
som upphävdes genom landsbygdsnäringsla
gen. T.ex. inom långivningen enligt lagen om 
renskötsellägenheter (590/69) och den tidigare 
skoltlagstiftningen (lagen om anskaffande av 
boplatser åt vissa skoltar 273/55 och jordregle
ringslagen berörande skoltar 593/69) tillämpa
des jorddispositionslagstiftningen. Lagen om 
renskötsellägenheter upphävdes 1990 genom 
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renhushållningslagen, och beträffande långiv
ningen enligt renhushållningslagen iakttogs i 
fråga om skötselarvodena till en början stad
gandena i lagen om gårdsbruksenheter och, 
sedan lagen om gårdsbruksenheter upphävts, 
stadgandena i landsbygdsnäringslagen i fråga 
om lån som beviljats efter 1990. 

Lån har tidigare även beviljats bl.a. på 
grundval av lagen om stabilisering av vissa 
lantbrukskrediter (79/79), lagarna om konsoli
dering av gårdsbrukskrediter (398/81 och 
511/85) och lagen om främjande av näring
sverksamhet i liten skala på landsbygden 
(1031/86). 

Långivningen har tidigare skötts så att lån av 
gårdsbrukets utvecklingsfonds medel har bevil
jats Andelsbankernas Centralbank Ab, Spar
bankernas Central-Aktie-Bank, Finlands Hy
poteksförening och affärsbankernas huvudkon
tor, dvs. centralpenninginrättningarna. Enskil
da låntagare står i skuldförhållande till lokala 
kreditinrättningar och de lokala kreditinrätt
ningarna i sin tur till Andelsbankernas Central
bank Ab och Sparbankernas Central-Aktie-
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Bank som hör till samma bankgruppering. 
Gårdsbrukets utvecklingsfonds fordran har så
lunda synts på den passiva sidan såsom en 
skuld i Andelsbankernas Centralbank Ab:s och 
Sparbankernas Central-Aktie-Banks balanser 
och vidare i lokalbankernas balanser. I Fin
lands Hypoteksförenings och affarsbankernas 
balanser har ett motsvarande dubbelt skuldsal
do inte funnits. 

Lagen om gårdsbruksenheter ändrades ge
nom den lag (382/90) som trädde i kraft vid 
ingången av juli 1990 så att skuldförhållandet 
för andelsbankernas och sparbankernas del 
ändrades till ett direkt skuldförhållande mellan 
staten och lokalbankerna. Fondens fordran har 
samtidigt strukits i Andelsbankernas Central
bank Ab:s och Sparbankernas Central-Aktie
Banks balanser och kvarstått så att den belas
tar enbart lokalbankernas balanser. 

Kreditinrättningarna har vid utbetalningen 
av lånemedel varit förpliktade att övervaka att 
förutsättningarna för lån uppfylls och att låne
medlen, då lånet beviljas, används för förutsatt 
ändamål. Till kreditinrättningarnas uppgifter 
har även hört att bära upp lånet och räntorna 
på lånet på förfallodagen av låntagaren samt 
att till staten redovisa för influtna medel. Till 
kreditinrättningarnas uppgifter har även hört 
att övervaka lånet vid realisering av gäldenä
rens egendom genom exekutiv auktion eller 
konkursförfarande. Om låntagaren inte har 
förmått betala låneamorteringarna eller räntor
na på lånet på förfallodagen har kreditinrätt
ningen varit tvungen att till staten erlägga de 
rater som förfallit till betalning av sina egna 
medel och driva in dem samt förseningsränta 
av låntagaren. Till kreditinrättningarna betalas 
av statsmedlen ersättning för kostnader som 
förorsakas av skötseln av statslån. 

statslån har i enlighet med jordbruksstyrel
sens beslut delvis kunnat beviljas även på 
statens ansvar. Den del av lånet som staten 
svarar för har i allmänhet varit mindre än 50 % 
av det totala lånebeloppet. Då låntagaren 
amorterar sitt lån anses den del av lånet först 
betald för vilken staten svarar, och sedan den i 
sin helhet blivit betald har amorteringarna gällt 
den del av lånet för vilken banken svarar. 

Då låntagarens egendom realiseras genom 
exekutiv auktion anses auktionspriset emeller
tid först täcka den del av lånet för vilken 
banken svarar, och sedan den i sin helhet blivit 
betald gäller betalningen den del av lånet för 
vilken staten svarar. 

Enligt utredningar från centralpenninginrätt
ningarna har kreditinrättningarna nästan inte 
alls åsamkats kreditförluster av statslånen. De 
lån för vilka staten svarar och vilka beviljats av 
gårdsbrukets utvecklingsfonds medel har hit
tills osamkat staten en slutlig utgift på l 000 
mk för utestående kapital. Jämfört med det 
lånebelopp som är ute (ca 6,7 mrd. mk) är 
kreditförlusten oansenlig. 

Banklagstiftningen har reviderats genom la
gar som trädde i kraft vid ingången av 1991. 
Lagen om depositionsbankernas verksamhet 
(1268/90), nedan depositionsbankslagen, stra
made till kraven på bankernas soliditet. Enligt 
29 § depositionsbankslagen skall en bank ha 
eget kapital till ett belopp som motsvarar minst 
8 % av det sammanlagda beloppet av de 
fordringar och investeringar som hänförs till 
27 § grupperna II-IV samt av förbindelserna 
utanför balansräkningen räknat på så sätt att 
de poster som hänförs till grupp II beaktas till 
20 %, de poster som hänförs till grupp III 
beaktas till 50 % och de poster som hänförs till 
grupp IV beaktas till 100% av posternas 
bokföringsvärde eller av de värden som fast
ställs enligt 28 §. I 28 § depositionsbankslagen 
fastställs hur de garantier som en depositions
bank ställer samt övriga förbindelser som 
banken ingår i bankverksamheten värderas vid 
uträkning av bankens eget kapital i förhållande 
till de krediter som banken beviljar samt 
bankens förbindelser utanför balansräkningen. 
Det egna kapital som krävs av depositionsban
kerna har sålunda höjts från tidigare 2 % i 
fråga om en lokal bank och från tidigare 4 % 
i fråga om en affarsbank till ca 8 %. 

Det egna kapital som krävs av depositions
bankerna är beroende förutom av de krediter 
som banken beviljar även av de garantier som 
ställts för beviljade krediter. Lån som beviljas 
av statsmedel innehar vid fastställandel av 
kreditinrättningens soliditetskrav samma ställ
ning som andra krediter och hör till grupp IV 
i 27 § depositionsbankslagen. 

Enligt 65 § depositionsbankslagen skall ban
ken uppfylla det i lagen stadgade soliditetskra
vet inom fem år från det lagen träder i kraft. 
Om en depositionsbank bedriver internationell 
bankverksamhet, skall banken dock uppfylla 
soliditetskravet senast den l januari 1993. 

Kreditinrättningarna åsamkas solvenskost
nader samt s.k. balanskostnader av statslånen i 
form av avgifter till säkerhetsfonder och kre
ditstocksförsäkringar. 
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Solvenskostnaderna enligt tidigare gällande 
banklagstiftning har uppskattats vara ca 
0,2-0,3 % för statslånens del samt balans
kostnadernas totalbelopp likaså ca 0,2-0,3 % 
av kapitalet på utevarande statslån. 

Den tekniska skötseln av statslån åsamkar 
kreditinrättningarna personal-, databehand
lings- och övriga kostnader till ett värde av 
uppskattningsvis ca 0,5 % av lånekapitalet. 

Det skötselarvode som betalas i ersättning 
till kreditinrättningarna för utgifter för låne
skötseln och andra utgifter för statslån är för 
närvarande för lån enligt landsbygdsnäringsla
gen samt för statslån enligt renhushållningsla
gen, naturnäringslagen och skoldagen, vilka 
beviljats efter 1990, 1,2 % av det utestående 
lånekapitalet (11 § landsbygdsnäringsförord
ningen 248/91) samt för skötseln av sådana 
statslån som beviljats tidigare i allmänhet 
0,5 % av det utestående lånekapitalet. 

skötselarvoden har betalts som följer: 

år låneka pi tal skötselarvoden 
31.12 milj.mk milj.mk 

1986 5 446,3 26,6 
1987 5 876,3 28,7 
1988 6 203,7 30,3 
1989 6 425,1 31,8 
1990 6 794,2 33,5 

Då det i stället för lån som beviljats med 
stöd av tidigare lagstiftning beviljas nya lån till 
ett motsvarande belopp enligt villkoren i lands
bygdsnäringslagen och med skötselarvoden på 
1,2 %, stiger beloppet på de skötselarvoden 
som skall betalas till kreditinrättningarna un
der de närmaste tio åren till ungefär 80,3 milj. 
mk. 

2. Mål 

I den banklagstiftning som trädde i kraft i 
början av år 1991 förutsätts av kreditinrätt
ningarna ett större eget kapital än tidigare. 
statslånen höjer för sin del det egna kapital 
som förutsätts i banklagstiftningen. En höjning 
av kravet på depositionsbankernas egna kapital 
från 2 % i fråga om en lokal bank och från 
4 % i fråga om en affärsbank till 8 % leder till 
en ökning av solvenskostnaderna från 0,2-0,3 
% med 0,7 procentenheter till 1,0 procenten
heter räknat på lånekapitalet för statens lån, 
dvs. i motsvarighet till stegringen av totalkost-

naderna för låneskötseln. Om lånekapitalet 
bevaras oförändrat stiger de kostnader för 
låneskötseln som årligen betalas till kredit
inrättningarna för landsbygdsnäringslån genom 
en höjning av skötselarvodena till ca 135 milj. 
mk under 10 år. 

Kreditinrättningarna åsamkas av statslånen 
utöver ovan nämnda kostnader även balans
kostnadsutgifter i form av olika obligatoriska 
säkerhetsfonds-, kreditstocks- och övriga av
gifter till ett belopp av ca 0,2-0,3 % av 
lånekapitalet, dvs. räknat enligt det nuvarande 
lånekapitalet ca 14-20 milj. mk årligen. Med 
beaktande av denna kostnadspost blir beloppet 
av de ersättningar som betalas till kreditinrätt
ningarna årligen ca 149-155 milj. mk räknat 
enligt det nuvarande lånekapitalet. 

Genom propositionen försöker man avlägsna 
de solvenskostnader och största delen av de 
balanskostnader som åsamkas kreditinrättning
arna av de statslån som beviljats med stöd av 
landsbygdsnäringslagen och till övervägande 
del även med stöd av den föregående lagen om 
gårdsbruksenheter, lagen om stabilisering av 
vissa lantbrukskrediter, lagarna om konsolide
ring av gårdsbrukskrediter, lagen om främjan
de av näringsverksamhet i liten skala på lands
bygden, jorddispositionslagen, lagen om jord
dispositionslån, renhushållningslagen, lagen om 
renskötsellägenheter, skoldagen, lagen om an
skaffande av boplatser åt vissa skoltar och 
annan tidigare kolonisationslagstiftning samt 
på samma gång minimera de utgifter för 
låneskötseln som staten åsamkas av sin lån
givning. Såsom kreditinrättningarnas utgifter 
kvarstår främst kostnaderna för den tekniska 
skötseln av lån. 

3. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

Propositionen innebär då den förverkligas en 
inbesparing för staten av kostnaderna för 
låneskötseln, eftersom utgifterna för skötseln 
av nya lån som beviljas med stöd av lands
bygdsnäringslagstiftningen minskar från nuva
rande l ,2 % när de ersättningar som berör 
balans- och solvenskostnader faller bort. Kost
naderna för låneskötseln uppskattas senare 
vara ca 0,5 % av lånekapitalet. Om ersättning
en för utgifterna för låneskötseln sjunker till en 
nivå på 0,5 % enligt den tidigare lagstiftningen, 
uppskattas den årliga inbesparingen vara ca 
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47,6 milj. mk räknat enligt ett lånekapital på 
6 800 milj. mk. 

Om kreditinrättningarna även måste få er
sättning för den ökning av solvenskostnaderna 
på 0,7 % som förorsakas av ändringen av 
depositionsbankslagen samt för balanskost
nadsutgifterna på 0,2--0,3 % borde i skötselar
voden betalas sammanlagt 2,1-2,2% av låne
kapitalet på 6 800 milj. mk, dvs. ca 143-150 
milj. mk årligen. Eftersom ett skötselarvode på 
ca 0,5 % åsamkar staten utgifter för endast ca 
34 milj. mk per år, sparar staten in på 
utgifterna för låneskötseln ca 109-116 milj. 
mk per år. 

De slutliga utgifter som orsakas av att 
statens låneausvar genomförs uppskattas stan
na under 0,5 milj. mk årligen. 

De statslån som beviljas av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel skall även i fortsätt
ningen skötas genom kreditinrättningarnas för
medling. Eventuella krav på ersättningar skall 
behandlas vid länsrätterna såsom förvaltnings
tvistemål. Ett motsvarande förfarande har varit 
möjligt redan inom ramen för den gällande 
lagstiftningen. Propositionen har således inga 
nämnvärda organisatoriska verkningar. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslag 

1.1. Landsbygdsnäringslagen 

27 §. statliga lån som beviljas av gårdsbru
kets utvecklingsfonds medel föreslås från in
gången av 1992 bli beviljade på statens ansvar 
så att statens ansvar täcker uteblivna amorte
rings- och räntebetalningar till den del de inte 
kan drivas in hos borgensmannen och hos 
låntagaren genom realisering av lånegarantier
na. 

Kreditinrättningens skyldigheter vid skötseln 
av statliga lån skall fastställas enligt principer
na för den omsorgsplikt som åligger ett ombud. 
Kreditinrättningen skall se till att det statliga 
lånet fortgående har en i bankverksamheten 
allmänt använd garanti, ifall inte jordbrukssty
relsen har gett sitt samtycke till att lånet får 
beviljas utan garanti. Kreditinrättningen skall 
likaså med omsorg sköta de statliga lånen och 
redovisa för låneamorteringar och räntor på 
lånen till staten under uppbördstider i enlighet 
med förfallodagarna även i det fall att lånta
garens betalningar är försenade. Därtill är 
kreditinrättningen skyldig att bevaka statens 
intressen och följa jordbruksstyrelsens före
skrifter vid realisering av den egendom som 
ställts som garanti. 

Realiseringen av garantin kunde ske genom 
konkursförfarande, exekutiv auktion eller i 
samband med ett ackord genom frivillig auk
tion. Godkännandet av ett ackord eller något 

därmed jämförbart arrangemang, en frivillig 
realisering av garantin, om detta äventyrar 
återkravet av lånet, och avstående från ford
ringen eller en del därav kunde ske endast med 
jordbruksstyrelsens samtycke. 

statens ansvar skall inträda först sedan det 
har blivit definitivt klart att amorteringarna 
och räntorna inte kan betalas. Detta skall 
konstateras i den utredning som görs efter 
realiseringen av garantin. Om lånegarantin har 
utgjorts av borgen sker utredningen av den 
slutliga kreditförlusten då utmätningsmyndig
heterna har konstaterat att borgensmannen är 
oförmögen att betala. 

Kreditinrättningarnas kostnader för skötseln 
av statliga lån kommer i väsentlig grad att 
minska med anledning av att de solvens-, 
balans- och riskkostnader som kreditinrätt
ningarna för närvarande har att betala faller 
bort. De kostnader som förorsakas av den 
tekniska skötseln av lånen uppskattas vara ca 
0,5 % av lånekapitalet. 

Enligt 30 § l mom. landsbygdsnäringslagen 
fastställs storleken på och betalningsvillkoren 
för den ersättning som betalas för kostnader 
för lånens skötsel genom förordning. Ersätt
ningen för kostnader för lånens skötsel är för 
närvarande 1,2% enligt 11 § landsbygdsnä
ringsförordningen. Avsikten är att 11 § lands
bygdsnäringsförordningen med anledning av de 
minskande kostnaderna för låneskötseln skall 
ändras så att ersättning betalas till ett belopp 
på ca 0,5 % av det utestående lånekapitalet. 
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59 b§. Ansvaret för lån som beviljats före 
1992 föreslås inte bli övertaget av staten i lika 
stor omfattning som nya lån som beviljas efter 
nämnda tidpunkt, eftersom staten inte har 
kunnat och inte heller behövt bevaka sina 
intressen beträffande kreditrisken för lån som 
beviljats tidigare. I fråga om dessa lån är det 
skäl att även i fortsättningen låta kreditinrätt
ningarna svara för en del av skadeansvaret 

I fråga om lån som beviljats före 1992 
föreslås systemet för statligt ansvar bli genom
fört på så sätt, att staten från den l januari 
1993 påtar sig ansvaret för 80 % av det belopp, 
vilket efter realiseringen av den egendom som 
ställts som garanti för det statliga lånet inte 
inflyter i amorteringar och räntor på det 
statliga lånet, medan 20 % av det belopp som 
inte inflyter förblir på kreditinrättningens an
svar. En förutsättning för statens ansvar är 
emellertid att lånen har en i bankverksamheten 
allmänt använd garanti och att det med tanke 
på lånet inte finns någon annan uppsägnings
grund i lagstiftningen eller i avtalsvillkoren då 
lånet delvis överförs på statens ansvar. 

59 c§. I fråga om statliga lån som beviljats 
före 1992 med stöd av landsbygdsnäringslagen 
ändras ersättningen för utgifter för låneskötseln 
till ca 0,5 % genom en ändring av 11 § 
landsbygdsnäringsförordningen. 

I fråga om ersättning för förvaltningsarvo
dena för statliga lån enligt lagen om gårds
bruksenheter iakttas fortfarande 57 § lagen om 
gårdsbruksenheter. Enligt den är förvaltnings
arvodet 0,5 %. stadgandet tillämpas även på 
lån som beviljats med stöd av lagen om 
stabilisering av vissa lantbrukskrediter, lagarna 
om konsolidering av gårdsbrukskrediter samt 
lagen om främjande av näringsverksamhet i 
liten skala på landsbygden. 

I 117 § förordningen om gårdsbruksenheter 
behandlas ersättningen för kostnader för för
valtningen av lån som beviljats med stöd av 
lagen om jorddispositionslån och annan tidiga
re lantbrukslagstiftning. Förvaltningsarvodena 
varierar för dessa lån mellan 0,5 och 2,0 %. 

Med tanke på en enhetlig behandling av 
skötselkostnaderna vore det skäl att ange att 
genom förordning stadgas om ersättning för 
kostnader för skötseln av sådana statliga lån 
som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning 
och att ersättningsbeloppet även kunde justeras 
genom förordning utan hinder av tidigare 
lagstiftning. 

1.2. Renhushållningslagen 

Lån som beviljas efter 1991 

I 23 § renhushållningslagen (1298/90) stadgas 
bl.a. att för säkerheter för lån som beviljas med 
stöd av renhushållningslagen, för statens an
svar och ersättande av de kostnader som 
förvaltningen av lånet föranleder kreditinrätt
ningen gäller, med i renhushållningslagen stad
gade undantag, vad 27 och 30 §§ landsbygds
näringslagen stadgar om motsvarande punkter. 
Eftersom i renhushållningslagen inte ingår and
ra stadganden om statens ansvar för lånen och 
inte heller om ersättande av de kostnader som 
förvaltningen av lånet förorsakar, skall stad
gandena i landsbygdsnäringslagen till denna del 
tillämpas som sådana beträffande de nya lån 
som beviljas. 

Lån som beviljats tidigare 

41 a§. Ersättningen för kostnader för sköt
seln av lån som beviljats 1991 med stöd av 
renhushållningslagen fastställs enligt 23 §, vil
ken ändrades 1990, i enlighet med landsbygds
näringslagstiftningen och den är sålunda enligt 
11 § landsbygdsnäringsförordningen för närva
rande l ,2 % av det utestående låneka pi talet. 

I fråga om statens ansvar och ersättning för 
kostnaderna för skötseln av lån som beviljats 
före 1991 med stöd av renhushållningslagen 
tillämpas med stöd av övergångsstadgandet i 
1990 års lag om ändring av renhushållningsla
gen tidigare stadganden i lagen samt avtalsvill
koren. På dessa lån tillämpas sålunda med stöd 
av de ursprungliga stadgandena i 23 § renhus
hållningslagen lagen om gårdsbruksenheter, en
ligt vilken skötselarvodet är högst 0,5 % av det 
utestående lånekapitalet. 

Då renhushållningslagen trädde i kraft den l 
mars 1990 upphävdes samtidigt lagen om ren
skötsellägenheter och senare ändringar. Enligt 
41 § l mom. renhushållningslagen iakttas i 
fråga om återbetalningstiden för och räntan på 
statens och kreditinrättningens fordringar som 
med stöd av lagen om renskötsellägenheter har 
uppkommit innan lagen trätt i kraft samt i 
fråga om övriga villkor den tidigare lagen och 
avtalsvillkoren. Enligt 2 mom. iakttas stadgan
dena i den tidigare lagen också i fråga om de 
ärenden som även i övrigt hänför sig till 
verkställigheten av lagen om renskötsellägenhe-
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ter och om vilka annat inte stadgas i ikraftträ
delsestadgandet och övergångsstadgandet. 

I fråga om lån som beviljats med stöd av 
lagen om renskötsellägenheter iakttogs enligt 
lagens 3 § jorddispositionslagen och övrig jord
dispositionslagstiftning. I fråga om beviljandet 
av lån för renskötsellägenheter på statens an
svar iakttogs sålunda stadgandena i 14 § 2 
mom. lagen om jorddispositionslån och 15 § 
förordningen om jorddispositionslån (69/59), 
enligt vilka högst 35 % eller av särskilda skäl 
högst 45 % av lånet, då det beviljades, kunde 
överlåtas på statens ansvar. För lån för ren
skötsellägenheter betalas i ersättning för kost
naderna för låneskötseln årligen 0,5 % med 
stöd av 12 § lagen om jorddispositionslån och 
117 § förordningen om gårdsbruksenheter. 

Statslån som med stöd av renhushållningsla
gen och lagen om renskötsellägenheter beviljats 
av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel före 
1992 borde överlåtas på statens ansvar från den 
l januari 1993 i samma utsträckning som lån 
som beviljats under motsvarande tid med stöd 
av landsbygdsnäringslagen, lagen om gårds
bruksenheter, jorddispositionslagen och övrig 
tidigare kolonisationslagstiftning. 

41 b§. stadgandena om ersättning för kost
nader för skötseln av lån som beviljats med 
stöd av renhushållningslagen och den tidigare 
lagen om renskötsellägenheter föreslås bli för
enhetligade på det sätt som nämns ovan i 
punkt l i fråga om landsbygdsnäringslagstift
ningen, lagstiftningen om gårdsbruksenheter, 
jorddispositionslagstiftningen och övrig tidiga
re kolonisationslagstiftning. 

1.3. Naturnäringslagen 

Lån som beviljas efter 1991 

I 30 § (1296/90) naturnäringslagen ingår 
motsvarande hänvisningar till 27 och 30 §§ 
landsbygdsnäringslagen som i 23 § renhushåll
ningslagen. Ä ven i fråga om nya lån som 
beviljas med stöd av naturnäringslagen skall 
stadgandena i landsbygdsnäringslagen om sta
tens ansvar och ersättning för kostnaderna för 
låneskötseln tillämpas som sådana. skötselar
vodet är för närvarande sålunda 1,2 % av 
låneka pi talet. 

Lån som beviljats tidigare 

46 §. I fråga om det skötselarvode som 

betalas till kreditinrättningarna för lånesköt
seln samt för överlåtandet av sådana lån på 
statens ansvar som beviljats år 1991 med stöd 
av naturnäringslagen iakttas från ingången av 
1991 enligt den ändrade 30 § stadgandena i 27 
och 30 §§ landsbygdsnäringslagen. Ersättning
en för kostnaderna för låneskötseln är för 
närvarande l ,2 %. 

Enligt de ursprungliga stadgandena i 30 § 
gäller om bestämmandet av skötselarvodena 
och statens ansvar för lån som beviljats före 
1991 med stöd av naturnäringslagen vad som 
stadgas om motsvarande ärenden i lagen om 
gårdsbruksenheter. skötselarvodet är sålunda 
0,5 % av det utestående lånekapitalet. 

Lån som beviljats före år 1992 med stöd av 
naturnäringslagen bör överföras på statens 
ansvar från ingången av 1993 på motsvarande 
sätt som ovan anges om lån enligt lagen om 
renskötsellägenheter och renhushållningslagen. 
Ett stadgande angående detta föreslås bli inta
get i den nya 46 § naturnäringslagen. 

47 §. stadgandena om ersättningar för kost
naderna för skötseln av lån som beviljats före 
1992 med stöd av naturnäringslagen föreslås bli 
förenhetligade på motsvarande sätt som ovan 
anges i fråga om landsbygdsnäringslagen och 
den föregående lagen om gårdsbruksenheter, 
jorddispositionslagen och annan tidigare kolo
nisationslagstiftning. 

1.4. skoltlagen 

20 a§. Enligt 5 § l mom. skoltlagen skall i 
fråga om långivning som beviljas med stöd av 
skoltlagen iakttas vad som stadgas i naturnä
ringslagen, om inte annat föranleds av stadgan
dena i skoltlagen. I skoltlagen ingår inte några 
specialstadganden om statens ansvar för lånen 
eller ersättningen för skötselutgifterna, och 
sålunda tillämpas härvid stadgandena i natur
näringslagen både på nya och tidigare beviljade 
lån. 

skoltlagen trädde i kraft den l september 
1984 och genom den upphävdes lagen om 
anskaffande av boplatser åt vissa skoltar samt 
jordregleringslagen berörande skoltar. Inom 
långivningen enligt den upphävda skoltlagstift
ningen tillämpades jorddispositionslagstiftning
en i fråga om beviljandet av lån på statens 
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ansvar och ersättningen för kostnaderna för 
låneskötseln. Lånen enligt denna gamla skolt
lagstiftning föreslås bli överförda på statens 
ansvar och stadgandena om skötselarvodena 
föreslås bli förenhetligade på motsvarande sätt 
som det som har föreslagits i fråga om jord
dispositionslånen i 46 och 47 §§ naturnärings
lagen. Ett stadgande om detta föreslås bli 
intaget i den nya 20 a § skoltlagen. 

2. Ikraftträdande 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
januari 1992. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av landsbygdsnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 27 § landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90) samt 
fogas till lagen nya 59 b och 59 c §§ som följer: 

27 § 
Statens ansvar 

staten svarar för en kreditinrättnings slutliga 
förluster av kapital och ränta på statslån som 
har beviljats enligt denna lag, om förlusterna 
beror på gäldenärens insolvens, till den del de 
medel som fås av säkerheterna för lånet inte 
täcker de obetalda amorteringarna och räntor
na på statslånet. 

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas 
obetald eller beloppet sänkas, om denna lag 
eller de stadganden eller föreskrifter som har 
utfärdats med stöd av den inte har iakttagits 
vid skötseln av lånet. 

För lånet skall när det lyfts finnas en 
säkerhet som används allmänt i bankverksam
heten, om inte jordbruksstyrelsen har medgett 
befrielse från ställande av säkerhet. 

För att statens ansvar skall gälla krävs att 
kreditinrättningen sköter lånet och säkerheter
na för det i enlighet med denna lag och de 
stadganden och bestämmelser som utfårdats 
med stöd av den samt iakttar god banksed. 
Den kreditinrättning som har beviljat lånet är 
även skyldig att bevaka statens intressen och 
iaktta jordbruksstyrelsens föreskrifter när den 
egendom som utgör säkerhet för lånet förvand
las i pengar genom exekutiv auktion eller 
konkursförfarande. Ackord eller andra därmed 
jämförbara arrangemang får genomföras och 
egendom som utgör säkerhet för lånet frivilligt 
förvandlas i pengar, om detta äventyrar åter
kravet av lånet, endast med jordbruksstyrelsens 
samtycke. 

Jordbruksstyrelsen betalar av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel gottgörelse enligt l 
mom. till kreditinrättningen när den slutliga 
förlusten har klarlagts efter att gäldenärens och 
en eventuell borgensmans insolvens har konsta
terats och den egendom som utgör säkerhet har 
sålts. Om kreditinrättningen efter betalningen 
av gottgörelsen kan driva in utestående amor
teringar och räntor hos låntagaren, skall den 
betala de indrivna beloppen till jordbrukssty-

relsen och dessa bokföras som inkomst för 
gårdsbrukets utvecklingsfond. Jordbruksstyrel
sen kan hos låntagaren driva in de gottgörelser 
som den har betalt till kreditinrättningen. 

Jordbruksstyrelsen kan hos låntagaren upp
bära en årlig ränta om 16 procent på gottgö
relse som den har betalt enligt den sista 
meningen i 5 mom. Anteckning om detta skall 
göras i skuldebrevet. 

59 b § 

Statens ansvar för lån som beviljats med stöd av 
tidigare lagstiftning 

Från och med den l januari 1993 svarar 
staten upp till 80 procent för kreditinrättning
arnas slutliga förluster av kapital och ränta på 
lån som före 1992 har beviljats av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel med stöd av lands
bygdsnäringslagen eller lagen om gårdsbruks
enheter, jorddispositionslagen, lagen om jord
dispositionslån eller annan tidigare kolonisa
tionslagstiftning eller lagen om stabilisering av 
vissa lantbrukskrediter, lagarna om konsolide
ring av gårdsbrukskrediter och lagen om främ
jande av näringsverksamhet i liten skala på 
landsbygden. statens ansvar gäller till den del 
förlusterna beror på gäldenärens insolvens och 
på att de medel som fås av säkerheterna för 
lånet inte täcker utestående amorteringar och 
räntor. staten svarar dock inte för förluster 
som har uppstått före 1993. 

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas 
obetald eller beloppet sänkas, om de lagar som 
gäller lånet eller de stadganden eller föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av dem inte har 
iakttagits vid skötseln av lånet. 

En förutsättning för statens ansvar är att för 
lånet finns en säkerhet som används allmänt i 
bankverksamheten, om inte jordbruksstyrelsen 
har medgett befrielse från ställande av säker
het. 

För att statens ansvar skall gälla krävs att 
kreditinrättningen sköter lånet och säkerheter
na för det i enlighet med denna lag samt andra 
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lagar som gäller lånet och de stadganden och 
bestämmelser som utfårdats med stöd av dem 
samt iakttar god banksed. Den kreditinrättning 
som har beviljat lånet är även skyldig att 
bevaka statens intressen och iaktta jordbruks
styrelsens föreskrifter när den egendom som 
utgör säkerhet för lånet förvandlas i pengar 
genom exekutiv auktion eller konkursförfaran
de. Ackord eller andra därmed jämförbara 
arrangemang får genomföras och den egendom 
som utgör säkerhet för lånet frivilligt förvand
las i pengar, om detta äventyrar återkravet av 
lånet, endast med jordbruksstyrelsens sam
tycke. 

Gottgörelse för förluster betalas inte för ett 
lån som före 1993 hade kunnat sägas upp med 
stöd av en uppsägningsgrund som nämns i den 
lag som gäller lånet eller i de stadganden eller 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller 
i avtalsvillkoren. 

För den gottgörelse som skall betalas gäller 

2. 

utöver denna paragraf i tillämpliga delar vad 
som stadgas i 27 § 5 mom. 

59 c § 

skötselarvoden för lån som beviljats tidigare 

Utan hinder av vad som tidigare i denna lag 
eller på något annat ställe i lagstiftningen har 
stadgats eller bestämts får till en kreditinrätt
ning för skötselkostnader och andra kostnader 
för sådana lån som innan denna lag trätt i kraft 
har beviljats med stöd av den lagstiftning som 
avses i 59 b § betalas ersättning så som 
närmare stadgas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 
19 o 

Denna lag föranleder inte ändring i villkoren 
för statens ansvar i fråga om lån som har 
beviljats på statens ansvar före ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av renhushållningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till renhushållningslagen (161/90) av den 9 februari 1990 nya 41 a och 41 b §§ som följer: 

41 a § 

Statens ansvar för lån som beviljats med stöd av 
tidigare lagstiftning 

Från och med den l januari 1993 svarar 
staten upp till 80 procent för kreditinrättning
arnas slutliga förluster av kapital och ränta på 
lån som före 1992 har beviljats av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel med stöd av denna lag 
eller lagen om renskötsellägenheter, till den del 
förlusterna beror på gäldenärens insolvens och 
på att de medel som fås av säkerheterna för 
lånet inte täcker utestående amorteringar och 
räntor. staten svarar dock inte för förluster 
som har uppstått före 1993. 

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas 
obetald eller beloppet sänkas, om de lagar som 

2 311132M 

gäller lånet eller de stadganden eller föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av dem inte har 
iakttagits vid skötseln av lånet. 

En förutsättning för statens ansvar är att för 
lånet finns en säkerhet som används allmänt i 
bankverksamheten, om inte jordbruksstyrelsen 
har medgett befrielse från ställande av säker
het. 

För att statens ansvar skall gälla krävs att 
kreditinrättningen sköter lånet och säkerheter
na för det i enlighet med de lagar som gäller 
lånet samt de stadganden och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av dem samt iakttar 
god banksed. Den kreditinrättning som har 
beviljat lånet är även skyldig att bevaka statens 
intressen och iaktta jorbruksstyrelsens före
skrifter när den egendom som utgör säkerhet 
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för lånet förvandlas i pengar genom exekutiv 
auktion eller konkursförfarande. Ackord eller 
andra därmed jämförbara arrangemang får 
genomföras och den egendom som utgör sä
kerhet för lånet frivilligt förvandlas i pengar, 
om detta äventyrar återkravet av lånet, endast 
med jordbruksstyrelsens samtycke. 

Gottgörelse för förluster betalas inte för ett 
lån som före 1993 hade kunnat sägas upp med 
stöd av en uppsägningsgrund som nämns i den 
lag som gäller lånet eller i de stadganden eller 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller 
i avtalsvillkoren. 

För den gottgörelse som skall betalas gäller 
utöver denna paragraf i tillämpliga delar vad 
som stadgas i 27 § 5 mom. landsbygdsnärings
lagen. 

3. 

41 b § 

skötselarvoden för lån som beviljats tidigare 

Utan hinder av vad som tidigare i denna lag 
eller på något annat ställe i lagstiftningen har 
stadgats eller bestämts får till en kreditinrätt
ning för skötselkostnader och andra kostnader 
för sådana lån som före 1992 har beviljats med 
stöd av denna lag eller den tidigare lagen om 
renskötsellägenheter betalas ersättning så som 
närmare stadgas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 
19 

Denna lag föranleder inte ändring i villkoren 
för statens ansvar i fråga om lån som har 
beviljats på statens ansvar före ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av naturnäringslagen 

I enlighet med Riksdagens beslut 
fogas till naturnäringslagen (610/84) av den 24 augusti 1984 nya 46 och 47 §§ som följer: 

46 § 

Statens ansvar för lån som beviljats med stöd av 
tidigare lagstiftning 

Från och med den l januari 1993 svarar 
staten upp till 80 procent för kreditinrättning
arnas slutliga förluster av kapital och ränta på 
lån som före 1992 har beviljats av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel med stöd av denna lag, 
till den del förlusterna beror på gäldenärens 
insolvens och på att de medel som fås av 
säkerheterna för lånet inte täcker utestående 
amorteringar och räntor. Staten svarar dock 
inte för förluster som har uppstått före 1993. 

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas 
obetald eller beloppet sänkas, om denna lag 
eller de stadganden eller föreskrifter som har 
utfärdats med stöd av den inte har iakttagits 
vid skötseln av lånet. 

En förutsättning för statens ansvar är att för 
lånet finns en säkerhet som används allmänt i 

bankverksamheten, om inte jordbruksstyrelsen 
har medgett befrielse från ställande av säker
het. 

För att statens ansvar skall gälla krävs att 
kreditinrättningen sköter lånet och säkerheter
na för det i enlighet med denna lag och de 
stadganden och föreskrifter som har utfärdats 
med stöd av den samt ikttar god banksed. Den 
kreditinrättning som beviljat lånet är även 
skyldig att bevaka statens intressen och iaktta 
jordbruksstyrelsens föreskrifter när den egen
dom som utgör säkerhet för lånet förvandlas i 
pengar genom exekutiv auktion eller konkurs
förfarande. Ackord eller andra därmed jämför
bara arrangemang får genomföras och den 
egendom som utgör säkerhet för lånet frivilligt 
förvandlas i pengar, om detta äventyrar åter
kravet av lånet, endast med jorbruksstyrelsens 
samtycke. 

Gottgörelse för förluster betalas inte för ett 
lån som före 1993 hade kunnat sägas upp med 
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stöd av en uppsägningsgrund som nämns i 
denna lag eller i den förordning eller de 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller 
i avtalsvillkoren. 

För den gottgörelse som skall betalas gäller 
utöver denna paragraf i tillämpliga delar vad 
som stadgas i 27 § 5 mom. landsbygdsnärings
lagen. 

47 § 

skötselarvoden för lån som beviljats tidigare 

Utan hinder av vad som tidigare har stadgats 

4. 

eller bestämts på något annat ställe i lagstift
ningen får till en kreditinrättning för skötsel
kostnader och andra kostnader för sådana lån 
som före 1992 har beviljats med stöd av denna 
lag betalas ersättning så som närmare stadgas 
genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 
19 

Denna lag föranleder inte ändring i villkoren 
för statens ansvar i fråga om lån som har 
beviljats på statens ansvar före ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av skoltlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till skoltlagen (611/84) av den 24 augusti 1984 en ny 20 a § som följer: 

20 a § 
Statens ansvar och skötselarvoden för 

tidigare lån 

I fråga om statens ansvar och ersättning för 
kostnaderna för skötseln av sådana lån som 
har beviljats före 1992 med stöd av denna lag 
samt lagen om anskaffande av boplatser åt 
vissa skoltar och jordregleringslagen berörande 

Helsingfors den 27 september 1991 

skoltar iakttas på motsvarande sätt 46 och 47 § 
na turnäringslagen. 

Denna lag träder i kraft den 
19 

Denna lag föranleder inte ändring i villkoren 
för statens ansvar i fråga om lån som har 
beviljats på statens ansvar före ikraftträdandet. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Jord- och skogsbruksminister Martti Pura 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av landsbygdsnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 27 § landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90) samt 
fogas till lagen nya 59 b och 59 c §§ som följer: 

Gällande lydelse 

27 § 

Statens ansvar 

Ansvaret för den del av ett nytt statligt lån 
som överstiger det belopp som kreditinrätt
ningen kan bevilja mot ställd säkerhet får 
genom jordbruksstyrelsens beslut övertas av 
staten. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas 
33 § 2 och 3 mom. 

Då låntagaren amorterar sitt lån anses vid 
avräkningen mellan staten och kreditinrätt
ningen den del av lånet först betald för vilken 
staten svarar. Om den egendom som utgör 
säkerhet för lånet säljs i utsökningsväg eller 
förvandlas i pengar genom konkursförfarande, 
anses likväl den del av lånet som kreditinrätt
ningen svarar för först bli amorterad med det 
belopp som av auktionspriset skall användas 
för betalning av lånet. Har en låntagare av 
samma kreditinrättning beviljats flera statliga 
lån enligt denna lag, behandlas lånen vid 
avräkningen mellan staten och kreditinrätt
ningen som om de hade beviljats såsom ett 
enda lån. 

Föreslagen lydelse 

27 § 

Statens ansvar 

Staten svarar för en kreditinrättnings slutliga 
förluster av kapital och ränta på statslån som 
har beviljats enligt denna lag, om förlusterna 
beror på gäldenärens insolvens, till den del de 
medel som fås av säkerheterna för lånet inte 
täcker de obetalda amorteringarna och räntorna 
på statslånet. 

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas obe
tald eller beloppet sänkas, om denna lag eller de 
stadganden eller föreskrifter som har utfärdats 
med stöd av den inte har iakttagits vid skötseln 
av lånet. 

För lånet skall när det lyfts finnas en säkerhet 
som används allmänt i bankverksamheten, om 
inte jordbruksstyrelsen har medgett befrielse 
från ställande av säkerhet. 

För att statens ansvar skall gälla krävs att 
kreditinrättningen sköter lånet och säkerheterna 
för det i enlighet med denna lag och de 
stadganden och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den samt iakttar god banksed. Den 
kreditinrättning som har beviljat lånet är även 
skyldig att bevaka statens intressen och iaktta 
jordbruksstyrelsens föreskrifter när den egen
dom som utgör säkerhet för lånet förvandlas i 
pengar genom exekutiv auktion eller konkurs
förfarande. Ackord eller andra därmed jämför
bara arrangemang får genomföras och egendom 
som utgör säkerhet för lånet frivilligt förvandlas 
i pengar, om detta äventyrar återkravet av 
lånet, endast med jordbruksstyrelsens samtycke. 

Jordbruksstyrelsen betalar av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel gottgörelse enligt l 
mom. till kreditinrättningen när den slutliga 
förlusten har klarlagts efter att gäldenärens och 
en eventuell borgensmans insolvens har konstate
rats och den egendom som utgör säkerhet har 
sålts. Om kreditinrättningen efter betalningen av 
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Föreslagen lydelse 

gottgörelsen kan driva in utestående amorter
ingar och räntor hos låntagaren, skall den betala 
de indrivna beloppen till jordbruksstyrelsen och 
dessa bokföras som inkomst för gårdsbrukets 
utvecklingsfond. Jordbruksstyrelsen kan hos lån
tagaren driva in de gottgörelser som den har 
betalt till kreditinrättningen. 

Jordbruksstyrelsen kan hos låntagaren uppbä
ra en årlig ränta om 16 procent på gottgörelse 
som den har betalt enligt den sista meningen i 
5 mom. Anteckning om detta skall göras i 
skuldebrev t. 

59 b § 

Statens ansvar för lån som beviljats med stöd av 
tidigare lagstiftning 

Från och med den l januari 1993 svarar 
staten upp till 80 procent för kreditinrättning
arnas slutliga förluster av kapital och ränta på 
lån som före 1992 har beviljats av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel med stöd av landsbygds
näringslagen eller lagen om gårdsbruksenheter, 
jorddispositions lagen, lagen om jorddispositions
lån eller annan tidigare kolonisationslagstiftning 
eller lagen om stabilisering av vissa lantbruks
krediter, lagarna om konsolidering av gårds
brukskrediter och lagen om främjande av nä
ringsverksamhet i liten skala på landsbygden. 
Statens ansvar gäller till den del förlusterna 
beror på gäldenärens insolvens och på att de 
medel som fås av säkerheterna för lånet inte 
täcker utestående amorteringar och räntor. Sta
ten svarar dock inte för förluster som har 
uppstått före 1993. 

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas obe
tald eller beloppet sänkas, om de lagar som 
gäller lånet eller de stadganden eller föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av dem inte har 
iakttagits vid skötseln av lånet. 

En förutsättning för statens ansvar är att för 
lånet finns en säkerhet som används allmänt i 
bankverksamheten, om inte jordbruksstyrelsen 
har medgett befrielse från ställande av säkerhet. 

För att statens ansvar skall gälla krävs att 
kreditinrättningen sköter lånet och säkerheterna 
för det i enlighet med denna lag samt andra 
lagar som gäller lånet och de stadganden och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av dem 
samt iakttar god banksed. Den kreditinrättning 
som har beviljat lånet är även skyldig att bevaka 
statens intressen och iaktta jordbruksstyrelsens 
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föreskrifter när den egendom som utgör säker
het för lånet förvandlas i pengar genom exekutiv 
auktion eller konkursförfarande. Ackord eller 
andra därmed jämförbara arrangemang får ge
nomföras och den egendom som utgör säkerhet 
för lånet frivilligt förvandlas i pengar, om detta 
äventyrar återkravet av lånet, endast med jord
bruksstyrelsens samtycke. 

Gottgörelse för förluster betalas inte för ett 
lån som före 1993 hade kunnat sägas upp med 
stöd av en uppsägningsgrund som nämns i den 
lag som gäller lånet eller i de stadganden eller 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller 
i avtalsvillkoren. 

För den gottgörelse som skall betalas gäller 
utöver denna paragraf i tillämpliga delar vad 
som stadgas i 27 § 5 mom. 

59 c§ 

skötselarvoden för lån som beviljats tidigare 

Utan hinder av vad som tidigare i denna lag 
eller på något annat ställe i lagstiftningen har 
stadgats eller bestämts får till en kreditinrätt
ning för skötselkostnader och andra kostnader 
för sådana lån som innan denna lag trätt i kraft 
har beviljats med stöd av den lagstiftning som 
avses i 59 b §betalas ersättning så som närmare 
stadgas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

Denna lag föranleder inte ändring i villkoren 
för statens ansvar i fråga om lån som har 
beviljats på statens ansvar före ikraftträdandet. 


