Lag
om ändring av 1 och 1 a § i lagen om Kommunernas garanticentral

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) 1 § 2 mom. och 1 a § 1 mom.,
sådana de lyder i lag 944/2006, som följer:
1§
Kommunernas garanticentral
——————————————————————————————
För att detta syfte ska nås kan garanticentralen på det sätt som föreskrivs i 1 a § bevilja garantier för sådan medelsanskaffning till kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs av kommunerna
eller lyder under kommunernas bestämmanderätt att medlen lånas ut till kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar samt sammanslutningar som helt ägs
av dessa eller helt lyder under deras bestämmanderätt.
——————————————————————————————
1a§
Villkor för garantier
Garanticentralen kan bevilja garantier för medelsanskaffning till kreditinstitut som avses i 1 §,
om kreditinstitutet använder de anskaffade medlen
1) för att bevilja finansiering till kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar,
2) för att i enlighet med Europeiska unionens regler om statligt stöd bevilja finansiering på
förmånliga villkor till sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller
producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som lyder under
sådana sammanslutningars bestämmanderätt, eller
3) för att i enlighet med Europeiska unionens regler om statligt stöd bevilja finansiering på
förmånliga villkor till sammanslutningar som helt ägs av kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar eller lyder under deras bestämmanderätt, eller till
kommunala eller välfärdsområdets affärsverk som utför lagstadgade offentliga serviceuppgifter
som ingår i kommunens eller välfärdsområdets ansvarsområde eller bedriver verksamhet som
direkt tjänar dessa uppgifter eller tillhandahåller andra för medborgarna nödvändiga tjänster,
om tillhandahållandet av de sist avsedda tjänsterna på grund av lokala eller regionala omständigheter behövs för att säkra tillgången till eller en effektiv produktion av dessa.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.
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Helsingfors den 29 april 2022
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