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Regeringens proposition till Riksdagen om beviljande
av fullmakt att bevilja statsborgen som säkerhet för
det tilläggslån som behövs för finansiering av stiftelsen
Pietari-säätiös byggnadsprojekt
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att Riksdagen slutits räcker till för att täcka utgifterna för
enligt 82 § 2 mom. i grundlagen ger sitt sam- stiftelsens verksamhet samt räntorna och
tycke till att statsrådet eller, på de villkor amorteringarna på lånet.
statsrådet bestämmer, Statskontoret utan krav
År 2008 beviljades en statsborgen på
på motsäkerhet får bevilja stiftelsen Pietari- 10 000 000 euro för att stödja projektet. Det
säätiö statlig proprieborgen som säkerhet för faktum att totalrenoveringen av den gamla
det banklån på högst 3 500 000 euro som byggnaden och särskilt renoveringen av
stiftelsen tar ut under 2009 för att slutföra to- byggnadens grund kostar mera än beräknat
talrenoveringen av den fastighet stiftelsen samt senareläggningen av ersättningen från
hyr av staden S:t Petersburg. Som villkor för staden S:t Petersburg och den försvagade
borgen ställs att stiftelsens interna finansie- ekonomiska situationen innebär att det förering med beaktande av de hyresavtal som slagna tilläggsstödet behövs.
—————
MOTIVERING

Stiftelsen Pietari-säätiö grundades 1992 av
undervisningsministeriet tillsammans med ett
antal universitet och kulturorganisationer.
Stiftelsen upprätthåller Finlands institut i S:t
Petersburg, som har som uppgift att värna om
kulturrelationerna mellan Finland och Ryssland och traditionerna i anknytning till dessa
samt att främja samarbetet mellan länderna
inom konst, litteratur och vetenskap. Institutet främjar också författar- och konstnärsutbyte samt student- och forskarutbyte, utbildningsprogram och handelsrelationer mellan
länderna, särskilt i S:t Petersburg och dess
närområden. I stiftelsens lokaler finns också
en finsk skola och barnträdgård. Eftersom
man varit tvungen att bedriva verksamheten i
dåliga och opraktiska lokaler sökte man mera
ändamålsenliga lokaler. År 2008 kom man
överens med ledningen för staden S:t Petersburg om att institutet genom ett långvarigt
hyresavtal på 49 år får använda den byggnad
vid gatan Bolsjaja Konjusjennaja som hör till
Sankta Mariakyrkans kyrkokvarter. Överenskommelsen förutsatte att stiftelsen Pietarisäätiö totalrenoverar byggnaden. Då totalrenoveringen blir färdig kommer staden S:t Pe294803

tersburg att betala en ersättning till stiftelsen
som beräknas uppgå till 2 500 000 euro.
Totalrenoveringen av den hyrda byggnaden
inleddes i december 2008. Staten har understött projektet genom att som säkerhet för det
långfristiga banklån på 10 miljoner euro som
tagits för finansieringen bevilja borgen med
den fullmakt som beviljats i motiveringen till
huvudtitel 28 i den andra tilläggsbudgeten för
2008 (414/2008). Hittills har man lyft
8,4 miljoner euro av lånet. Kostnadsstrukturen för projektet, som ursprungligen beräknades kosta 11,4 miljoner, euro har nu ändrats så att ersättningen från staden S:t Petersburg senareläggs, vilket betyder att stiftelsen
tillfälligt måste finansiera också den andel
som ersättningen motsvarar. Kostnaderna för
renoveringen av den gamla byggnaden
kommer också att bli ungefär en miljoner
euro större än vad man i det inledande skedet
beräknade att renoveringen skulle kosta. Stiftelsens finansiella bas och disponibla medel
räcker inte till för genomförandet av renoveringsprojektet som visat sig bli dyrare än beräknat. Behovet av tilläggsfinansiering beräknas uppgå till högst 3 500 000 euro. Låne-
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tiden för det tilläggslån som tas på grund av
detta kan vara kortare än för det lån som staten redan garanterar och som har en lånetid
på 20 år. Borgensvillkoren kommer i övrigt
att motsvara villkoren för den borgen som
beviljades 2008. Som villkor för borgen
kommer bland annat att ställas att stiftelsens
interna finansiering med beaktande av de hyresavtal som slutits räcker till för att täcka
utgifterna för stiftelsens verksamhet samt
räntorna och amorteringarna på lånet. Statskontoret beviljar tillstånden att lyfta det lån
som ska garanteras och övervakar användningen av det.

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås
att Riksdagen i enlighet med 82 § 2 mom. i
grundlagen beslutar att ge sitt samtycke till
att statsrådet eller, på villkor som statsrådet
närmare fastställer, Statskontoret utan krav
på motsäkerhet får bevilja stiftelsen Pietarisäätiö statlig proprieborgen som säkerhet för
det banklån på högst 3 500 000 euro som
stiftelsen tar ut under 2009 för att slutföra totalrenoveringen och utrustandet av den fastighet stiftelsen hyr av staden S:t Petersburg.
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