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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 58 § lagen om finansiering av renhus-
hållning och naturnäringar samt 68 § skoltlagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att lagen om finan-
siering av renhushållning och naturnäringar
ändras så, att för vissa bostadslån som enligt
tidigare lagstiftning beviljats som statliga lån
tas ut en årlig ränta på högst fem och en halv
procent från ingången av 2002. För bostads-

lån enligt den upphävda skoltlagen uppbärs
en årlig ränta på högst fyra procent från in-
gången av 2002.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
snart som möjligt efter det att riksdagen har
antagit dem.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

I 58 § lagen om finansiering av renhushåll-
ning och naturnäringar (45/2000) föreskrivs
om räntorna på statliga lån som uppkommit
före år 1996 och som baserar sig på tidigare
lagstiftning samt om justeringen av dem.
Motsvarande bestämmelse finns i 68 § 1
mom. skoltlagen (253/1995).

Med stöd av lagen om renskötsellägenheter
(590/1969) har bostadslån och tilläggslån i
anslutning till dem beviljats. Enligt uppgifter
från kreditinstituten finns det finns för närva-
rande 20 sådana lån till ett sammanlagt kapi-
tal på cirka 500 000 mark. Räntorna på dessa
lån har reglerats senast genom statsrådets be-
slut om räntan för bostadslån enligt jorddis-
positionslagen och vissa andra lagar
(734/1996), enligt vilket räntorna på lånen
varierar mellan fem och en halv procent och
åtta procent. Enligt lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar är räntan på
dessa lån högst fyra procent fram till den 31
december 2001. Efter den övergångsperiod
som baserar sig på anslutningsfördraget mel-
lan Finland och EU och som utgår vid den ti-
den, återgår räntorna på dessa lån utan juster-
ing till de procentsatser som stämmer över-
ens med nämnda beslut av statsrådet.

Med stöd av naturnäringslagen (610/1984)
och den upphävda skoltlagen (611/1984) har
beviljats bostadslån vars lånetid är 18 år.
Räntan på dessa lån varierar mellan noll och
nio och en halv procent så, att räntan de sju
sista låneåren är nio och en halv procent. Av
amorteringarna på dessa lån förfaller ca 60 %
till betalning under de fyra sista låneåren. Det
finns i detta nu 130 bostadslån av ovan-
nämnda slag enligt lagen om naturnäringar
vilkas sammanlagda kapital är ca 17 miljoner
mark och 30 motsvarande bostadslån enligt
skoltlagen vilkas sammanlagda kapital är ca
2,5 miljoner mark. Räntan på dessa bostads-
lån har under övergångsperioden varit högst
fyra procent. Efter övergångsperioden återgår
räntorna på lånen utan justering till nio och
en halv procent.

På grund av särskilda ekonomiska svårig-
heter har de som idkar renhushållning och
naturnäringar stötts genom den skuldsanering
enligt lagen om finansiering av renhushåll-
ning och naturnäringar som gäller under
övergångsperioden och som beviljas ännu år
2002. Den allmänna räntenivån har sjunkit
under de senaste åren. Med stöd av de om-
ständigheter som anförs ovan föreslås att 58
§ lagen om finansiering av renhushållning
och naturnäringar ändras så att räntan på bo-
stadslån som avses i paragraften från ingång-
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en av 2002 är högst fem och en halv procent.
Detta motsvarar EG:s referensränta år 2002.
EG:s referensränta har varit 6,33 procent
fr.o.m. den 1 januari 2001, och den beräknas
sjunka. Då det för statslån uppbärs en ränta
som är minst lika stor som referensräntan,
anses inte statsstöd ingå i lånet. Dessutom fö-
reslås att 68 § skoltlagen ändras så att för bo-
stadslån som avses i paragrafen fortfarande
uppbärs en ränta på fyra procent från och
med ingången av 2002. Lagförslaget baserar
sig på skoltarnas särskilt svåra ekonomiska
situation och deras ställning som special-
grupp, vilket framgår av att de förmåner som
beviljas med stöd av skoltlagen är bättre än i
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999) och lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar. Europeiska
gemenskapernas kommission har i sina be-
slut godkänt stödsystemen i skoltlagen.

2. Proposit ionens verkningar

De statsekonomiska verkningarna hänför
sig till jordbrukets utvecklingsfond, som står
utanför statsbudgeten. Förslaget minskar rän-
teinkomsterna för gårdsbrukets utvecklings-
fond kalkylmässigt med ca 800 000 mark år
2002. Förutsättningarna att försörja sig för-
bättras för renhushållnings- och naturnärings-
idkarna, av vilka en stor del är samer.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet.
Förhandlingar har förts med sametinget och
utlåtanden har begärts av Lapplands arbets-
krafts- och näringscentral, Renbetetslagsfö-
reningen kreditinstituten och skoltar.

4. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att riksdagen har antagit
dem.

5. Lagst if tningsordning

Räntorna på dessa bostadslån har under den
övergångsperiod som går ut vid utgången av
detta år varit 4 procent. Från ingången av
2002 stiger räntorna på bostadslån enligt la-
gen om naturnäringar och skoltlagen till
9,25-9,50 procent. Räntorna på bostadslån
enligt lagen om renskötsellägenheter stiger
till 5,5—8 procent. I enlighet med regering-
ens lagförslag sänks de ovan nämnda räntor-
na retroaktivt från ingången av 2002 till fyra
samt fem och en halv procent. Regeringen
anser därför att lagförslaget uppenbarligen
kan behandlas enligt lagstiftningsordningen
72 § i grundlagen.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag

om ändring av 58 § lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 58 § lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäring-

ar (45/2000) ett nytt 2 mom. som följer:

58 §

Justering av räntan på försäljningspris och
lån

— — — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av vad som i 1 mom. före-

skrivs om räntorna på bostadslån, uppbärs på

de bostadslån som avses i momentet från
ingången av 2002 en årlig ränta om högst
fem och en halv procent.

———

Denna lag träder i kraft den 2002.

—————
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2.
Lag

om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 68 § 1 mom., sådant det lyder i lag

575/1997, som följer:

68 §

Vissa åtgärder och rättsförhållanden enligt
tidigare lagstiftning

I fråga om återbetalningstiden för och rän-
tan på statens och kreditinstituts fordringar
enligt lagen om anskaffande av boplatser åt
vissa skoltar (273/1955), jordregleringslagen
berörande skoltar (593/1969) och den upp-
hävda skoltlagen samt i fråga om övriga vill-
kor för dessa fordringar iakttas de bestäm-
melser som gällde vid denna lags ikraftträ-
dande och motsvarande avtalsvillkor. I fråga
om återbetalningstiden för, räntan på och öv-
riga villkor för fordringar som med stöd av

den nämnda skoltlagen har uppkommit efter
att denna lag har trätt i kraft iakttas likaså be-
stämmelserna i nämnda lag. Om en årlig rän-
ta på mer än två och en halv procent uppbärs
på statligt lån och statens försäljningspris-
fordringar som avses i ovan nämnda lagstift-
ning, är den årliga räntan på dem under tiden
mellan den 1 november 1996 och den 31 de-
cember 2001 dock två och en halv procent. I
ränta på bostadslån uppbärs från ingången av
2002 högst fyra procents årlig ränta.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 2002.

—————

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Maija Perho
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag

om ändring av 58 § lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 58 § lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäring-

ar (45/2000) ett nytt 2 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

58 §

Justering av räntan på försäljningspris och lån

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av vad som i 1 mom. före-

skrivs om räntorna på bostadslån, uppbärs
på de bostadslån som avses i momentet
från ingången av 2002 en årlig ränta om
högst fem och en halv procent.

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

———
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2.
Lag

om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 68 § 1 mom., sådant detta lagrum

lyder i lag 575/1997, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

68 §

Vissa åtgärder och rättsförhållanden enligt
tidigare lagstifning

68 §

Vissa åtgärder och rättsförhållanden enligt
tidigare lagstifning

I fråga on återbetalnignstiden för och rän-
tan på statens och kreditinstituts fordringar
enligt lagen om anskaffande av boplatser åt
vissa skoltar (273/1995), jordregleringsla-
gen berörande skoltar (593/1969) och den
upphävda skoltlagen samt i fråga om övriga
villkor för dessa fordringar iakttas de be-
stämmelser som gällde vid denna lags
ikraftträdande och motsvarande avtalsvill-
kor. I fråga om återbetalningstiden för, rän-
tan på och övriga villkor för fordringar som
med stöd av den nämnda skoltlagen har
uppkommit efter att denna lag har trätt i
kraft iakttas likaså bestämmelserna i nämn-
da lag. Om en årlig ränta på mer än två och
en halv procent uppbärs på statligt lån och
statens försäljningsprisfordringar som avses
i ovan nämnda lagstiftning, är den årliga
räntan på dem under tiden mellan den 1 no-
vember 1996 och den 31 december 2001
dock två och en halv procent. I ränta på bo-
stadslån uppbärs under nämnda tid högst
fyra procents årlig ränta.
— — — — — — — — — — — — — —

I fråga om återbetalningstiden för och
räntan på statens och kreditinstituts ford-
ringar enligt lagen om anskaffande av bo-
platser åt vissa skoltar (273/1955), jordre-
gleringslagen berörande skoltar (593/1969)
och den upphävda skoltlagen samt i fråga
om övriga villkor för dessa fordringar iakt-
tas de bestämmelser som gällde vid denna
lags ikraftträdande och motsvarande avtals-
villkor. I fråga om återbetalningstiden för,
räntan på och övriga villkor för fordringar
som med stöd av den nämnda skoltlagen
har uppkommit efter att denna lag har trätt i
kraft iakttas likaså bestämmelserna i nämn-
da lag. Om en årlig ränta på mer än två och
en halv procent uppbärs på statligt lån och
statens försäljningsprisfordringar som avses
i ovan nämnda lagstiftning, är den årliga
räntan på dem under tiden mellan den 1 no-
vember 1996 och den 31 december 2001
dock två och en halv procent. I ränta på bo-
stadslån uppbärs från ingången av 2002
högst fyra procents årlig ränta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

———


