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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 59 a § landsbygdsnäringslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att räntorna på 
sådana räntestödslån enligt lagen om gårds
bruksenheter som beviljades 1977-1991 höjs 
med 0,5 procentenheter. 

Höjningsbehovet beror på att Finlands 
Banks grundränta har höjts med l procenten-

het. Utan räntehöjning drabbar ändringen i 
grundräntan i sin helhet den räntegottgörelse 
som betalas till kreditinrättningarna för lånen i 
fråga. Propositionen ansluter sig till tilläggs
budgetpropositionen för 1992. 

Lagen avses träda i kraft den l maj 1992. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget 

Enligt den upphävda lagen om gårdsbruks
enheter (188/77) skulle det ursprungligen beta
las en ränta om 4-5 % på räntestödslånen. 
Räntorna på räntestödslånen har likväl genom 
ändring av lagens 68 § samordnats med räntan 
på de statslån som beviljas för samma ända
mål. Enligt de stadganden som gällde senast 
varierade räntorna på gårdsbrukslånen mellan 
3 % och 8 % beroende på räntezon och 
1åneändamål. 

Enligt 57 § 2 mom. lagen om gårdsbruksen
heter (1320/87) betalas till kreditinrättningen i 
räntegottgörelse ett belopp som erhålls då som 
ränteprocent används skillnaden mellan Fin
lands Banks grundränta, ökad med 2,25 pro
centenheter, och den ränta som låntagaren 
betalar. 

Till kreditinrättningarna har, beroende på 
när lånet har uppkommit, betalats räntegott
görelse som följer: 

320415C 

lånet beviljat räntegottgörelse 

1.4.1977-31.12.1985 grundräntan + l % + 
0,4 % - den ränta 
som låntagaren betalar 

1.1.1986--31.12.1987 grundräntan + 2%
den ränta som låntaga
ren betalar 

1.1.1988- grundräntan + 2,25 
%- den ränta som 
låntagaren betalar 

Till landsbygdsnäringslagen fogades genom 
en lag som trädde i kraft den l juli 1991 
(979/91) en ny 59 a§, genom vilken räntorna 
på lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 
beroende på när lånet hade uppkommit, höjdes 
så, att för lån som uppkommit 1977-1983 
uppbärs en årlig ränta som är 2,5 procenten
heter, för lån som uppkommit 1984--1986 en 
årlig ränta som är 1,5 procentenheter och för 
lån som uppkommit 1987-1988 en årlig ränta 
som är l procentenhet högre än tidigare. 

Den ovan relaterade lagändringen omfattade 
inte procenten för räntegottgörelse. Den totala 
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räntan förblev således 10,75 %, varav låntag
aren skulle betala 4---8 procentenheter av 
räntorna på lån som beviljats 1977-1988 och 
resten, dvs. 2, 7 5-6,7 5 procentenheter utgjorde 
den del som omfattades av räntegottgörelse. 

Den 31 december 1991 uppgick beloppet av 
icke-återbetalda räntestödslån enligt lagen om 
gårdsbruksenheter till 4 349,6 milj. mk. 

2. Målet med propositionen 

Kreditinrättningarnas soliditetsproblem och 
den försämrade förmågan att bevilja krediter 
har delvis berott på den stora mängden grund
räntebundna lån. Intäkterna av lånen i fråga är 
anmärkningsvärt små jämfört med kreditinrätt
ningarnas nuvarande kostnader för penningan
skaffning. 

Höjningen av Finlands Banks grundränta är 
en del av statens stödåtgärder för sanering av 
bankverksamheten. Höjningen av grundräntan 
höjer likväl också räntorna på de flesta ränte
stödslånen, eftersom den ränta som låntagaren 
betalar för dessa lån är bunden till grundrän
tan. 

För att höjningen av grundräntan inte alltför 
mycket skall belasta en sådan låntagare vars 
ekonomiska situation man uttryckligen har 
önskat förbättra genom räntestödslånet, har 
avsikten varit att rikta stödåtgärderna så, att 
staten bär en del av den börda som grundrän
tehöjningen förorsakar. 

Avsikten har även varit att på ovan nämnda 
sätt höja räntorna på räntestödslån enligt den 
upphävda lagen om gårdsbruksenheter fastän 
den ränta som låntagaren betalar på lån enligt 
lagen om gårdsbruksenheter är fast, och räll
tegottgörelsen bunden till grundräntan. 

I budgetpropositionen för 1992 förutsattes 
det att till riksdagen också skall avlåtas en 
proposition med förslag till lag om ändring av 
lagen om landsbygdsnäringslagen på grund av 
ändringen i Finlands Banks grundränta så, att 
i räntegottgörelse för lån enligt lagen om 
gårdsbruksenheter betalas en 0,5 procentenhe
ter högre räntegottgörelse. Avsikten har varit 
att då den ränta som låntagarna betalar stiger 
med en procentenhet, så ersätts en del av den 
genom att det räntestöd som betalas för lånet i 
motsvarande grad höjs med en halv procenten
het. 

För uppnående av att verkningarna av 
grundräntehöjningen skall fördelas jämnt mel-

lan låntagarna och staten, måste räntorna på 
räntestödslån enligt lagen om gårdsbruksen
heter höjas med en halv procentenhet från den 
nivå som räntorna i fråga har varit på efter den 
lagändring som trädde i kraft den l juli 1991. 

3. Ärendets beredning 

Beredningen av ärendet grundar sig på det 
förslag till ändring av landsbygdsnäringslagen 
som förutsattes i tilläggsbudgetpropositionen 
för 1992. 

4. Propositionens verkningar i 
fråga om organisation, ekono
mi och personal 

Förslaget har inga verkningar i fråga om 
organisation och personal. 

En höjning av räntan på räntestödslån enligt 
lagen om gårdsbruksenheter med 0,5 procent
enheter med beaktande av höjningen av Fin
lands Banks grundränta ökar utgifterna för 
räntegottgörelse med ca 12 milj. mk år 1992, 
under vilket den ökade räntegottgörelsen inver
kar endast en del av året, och under de 
därpåföljande åren som följer: 

År milj.mk 

1993 20 
1994 18 
1995 16 
1996 15 
1997 14 
1998 13 
1999 12 
2000 11 

Förslagets inverkan på <le räntor som lånta
garna betalar är ca 13 milj. mk 1992 och under 
de därpåföljande åren som följer: 

År milj.mk 

1993 21 
1994 19 
1995 17 
1996 16 
1997 15 
1998 14 
1999 13 
2000 12 
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5. Lagstiftningsordning 

I skuldebreven till räntestödslån enligt lagen 
om gårdsbruksenheter har inte funnits någon 
klausul som gäller höjning av räntan, men i 
69 § lagen om gårdsbruksenheter har reserve-

rats en möjlighet till räntehöjning genom lag. 
Då räntan höjdes genom den lag som trädde i 
kraft den l juli 1991 (979/91) ansågs det att 
höjningen kunde genomföras i vanlig lagstift
ningsordning. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

I landsbygdsnäringslagens nuvarande 59 a § 
1 mom. konstateras att utan hinder av vad som 
stadgas i annan lagstiftning eller i kapitlet i 
fråga uppbärs för de försäljningspriser, lån och 
räntestödslån som avses i 69 § lagen om gårds
bruksenheter samt för statens och kreditinrätt
ningars fordringar enligt jorddispositionslag
stiftningen och lagen om renskötsellägenheter, 
om fordringarna har uppkommit efter 1962, en 
årlig ränta som är högre än den tidigare, så 
som stadgas i 2 mom. 

Det föreslås att momentet ändras så, att 
räntorna på räntestödslån enligt lagen om 
gårdsbruksenheter regleras i 3 mom. Det före-

slås att det ovan nämnda 3 mom. fogas till 
lagen och att däri stadgas om ändring av 
räntan på sådana räntestödslån enligt lagen om 
gårdsbruksenheter som beviljades 1977 - 1991, 
så att för dessa lån uppbärs en ränta som är 0,5 
procentenheter högre än den ränta som upp
bars när lagen trädde i kraft. 

3. Ikraftträdande 

Ändringen i landsbygdsnäringslagen föreslås 
träda i kraft den l maj 1992. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av 59 a§ landsbygdsnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 59 a§ l mom, sådant det lyder i lag 

av den 28 juni 1991 (979/91), och 
fogas till 59 a § ett nytt 3 mom. som följer: 

59 a§ 

Ränta på vissa fordringar enligt tidigare 
lagstiftning 

Utan hinder av vad som stadgas i annan 
lagstiftning eller i detta kapitel uppbärs för de 
försäljningspriser och de av gårdsbrukets ut
vecklingsfonds medel beviljade lån som avses i 
69 § lagen om gårdsbruksenheter samt för 
statens och kreditinrättningars fordringar enligt 
jorddispositionslagstiftningen och lagen om 
renskötsellägenheter, om fordringarna har upp
kommit efter 1962, en årlig ränta som är högre 

Helsingfors den 3 april 1992 

än den tidigare, så som stadgas i 2 mom. samt 
för räntestödslån som avses i 69 § lagen om 
gårdsbruksenheter så som stadgas i 3 mom. 

För sådana räntestödslån enligt lagen om 
gårdsbruksenheter som uppkommit 1977-
1991 uppbärs en årlig ränta som är 0,5 pro
centenheter högre än den ränta som uppbars 
då denna lag trädde i kraft. 

Denna lag träder i kraft den 
199 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Jord- och skogsbruksminister Martti Pura 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 59 a§ landsbygdsnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 59 a§ l mom, sådant det lyder i lag 

av den 28 juni 1991 (979/91), och 
fogas till 59 a § ett nytt 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

59 a§ 

Ränta på vissa fordringar enligt tidigare 
lagstiftning 

Utan hinder av vad som stadgas i annan 
lagstiftning eller i detta kapitel uppbärs för de 
försäljningspriser, lån och räntestöds/ån som 
avses i 69 § lagen om gårdsbruksenheter samt 
för statens och kreditinrättningars fordringar 
enligt jorddispositionslagstiftningen och lagen 
om renskötsellägenheter, om fordringarna har 
uppkommit efter 1962, en årlig ränta som är 
högre än den tidigare, så som stadgas i 2 mom. 

Föreslagen lydelse 

59 a§ 

Ränta på vissa fordringar enligt tidigare 
lagstiftning 

Utan hinder av vad som stadgas i annan 
lagstiftning eller i detta kapitel uppbärs för de 
försäljningspriser och de av gårdsbrukets utveck
lingsfonds medel beviljade lån som avses i 69 § 
lagen om gårdsbruksenheter samt för statens 
och kreditinrättningars fordringar enligt jord
dispositionslagstiftningen och lagen om ren
skötsellägenheter, om fordringarna har upp
kommit efter 1962, en årlig ränta som är högre 
än den tidigare, så som stadgas i 2 mom. samt 
för räntestöds/ån som avses i 69 § lagen om 
gårdsbruksenheter så som stadgas i 3 mom. 

För sådana räntestöds/ån enligt lagen om 
gårdsbruksenheter som uppkommit 1977-1991 
uppbärs en årlig ränta som är 0,5 procentenheter 
högre än den ränta som uppbars då denna lag 
trädde i kraft. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 




