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Ål n n d s landskaps styr e-1-

lifr 27/1973. s e s framställning t~ll A.+~nds landsting 
•. ··; ;<·. 

me c1 förslag ti 11 land,~~apslag 91"4 arbetelQ:iaf ts-
pglit i~l\: :tiinansieril!E?; ay prodµktiopf;lv,erlciSruuhet. 

1$.~{t;e;ri:ngen hf'.l::r; (l~n 4 rnaj _l973 till riksdagep överlämnat en propo-
- • ~ • ~ 'il"· .·'~!' - ~- ,. :;·•'·--··, • •-" ... -.~. ·; - • ·~-' M " •'- ·---..... 

::3~ ~ion me 0, :f9:r:E3lag ti 11 lag orn arbetskraftspol1ti~k ~inansi~:t:ing av __ 

produkti~nsverksaruhet inori1 utveci~iingsom:rådena (prop.nr 69/73). I 
.. ,_ .. ' -

denna proposition föreslår regeringen införandet av en ny statlig stöd

åtgärd, som har till syfte att främja företagens investeringar inom 

utvecklingsområdena . .Av propositionen framgår bl .a. att företag som 

gör byn investeringar inom utvecklingsområ~~na fördröjs i sin verksam

het under inledningsEkec1et av flere foktQrer. Härvid nämns särskil•t 

Q.e oitie;e~~t~;r;i ~om uppkommer . gen om ny per S?~~l ~- sv~righe ter :·att o,npassa 

sig , ti_:J..~ _ rn'?der11 ~r0,duJ~t:Lonsverksal)het. F9r q,tt <:::f,.iminerq ·speciellt 

denna ol~enhet och för att därmed minska fö:r-et9.~en$ ·begypP§l$.esvårig

he ter har regeringen sålunda föreslagit att fö~e tag _ som . b ed;pi,v~r -pro

dukti onsverks amhet inom utvecklingsområdena skull~ , .. stöQ.a S. _ped statens 

medel genom s.k. arbetskraftspolitisk finansieri!)g . 

Den arbetskraftspoli tiska finansieringen utbetalas till högst en 

tredjedel soru bidrag och till min:::it två t;redjedeJ.~;r som ],ån , Låpet 

skall återbetalas till staten efter fem från räntor och avk<?pt:ning 

fria låneår under tio år i lika stora årliga rater. Från ingången av 

det s jätte. året . erlägges sju procents ränta. Ifall företag ~ som erhål

li, t f~nanS.i er;lngsstöd 9 upphör me d sin verks arnhet. eller lämnar det verk

~ am:Pet~område, för vars stödjande arbetskraftspoli tisk f inansiering 

bevi~jats, skall återstående del av finansieringen återbetalas omedel 

bart utan L:.pps~~gning ~ . 

Enligt 4 § rlkets lagf~r slag skall finansieringen per arbetstagare 

inom utveckJingsområdes första zon u ppgå till högst 15, 000 mark och 

inom andra zon en till högst 6.000 mark, Finansieringens storlek är dock 

beroende av olika ornständigheter 7 bl.a. inom företaget s verksamhets

område gängse k :cav på yrkesskicklighet, tillgången på arbetskraft och 

den tillbudsstående arbetskraftens skicklighet. l11an har räknat med att 

f inansiering ens genomsnittliga storlek i första zonen skulle vara 

10 . 000 mark och i and ra zonen 3. 000 mark per arbetstagare. 

I övrigt ingår i lagförslaget bestämmelser om påföl j der, ifall nå

go n genom att lämna oriktiga uppgifter förorsakat att finansier ings 

stöd erlagts orättmätigt sOJJt bestär1J1nelser om straff för den som olov

ligen yppar vad han erfarit vid handläggningen av ifrågavarande ärenden. 

Även om landskapet i dess helhet är hänfört till utvecklingszon II 

och dä rmed ordinarie medel skulle kunna användas för motsvarande stöd

åtgärder i samtliga kommuner~ har landskapsstyrelsen t vekat i fråga om 
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införandet av qrbetskra:ftspoli tisk fi:pnn~iering för alla nyetableringar 

i la11dslrapet. TcieCJ. tanke på att den el~onomiska µtvecklingen Varie:ra:J? i 

olika delar av landskapet, har lendskapsstyrelsen funnit det arbets

kraftspolj_ti ska finansieringsstödet vara ett bra medel att från sam

hällets sida försöka styra över etableringarna till de områden där 

den ekonomiska utvecklingen alltjiirnt-är väsentligt svagare iin i övriga 

del ar av landskapet. På den grund ans er i11nd, sl{o,psstyreJsen att lel)dslm;;;; 

pet skulle ifråga om detta finansieringsstöd uppdelas i trenne olika 
' 

regioner~ 

]_ • .~l,cä,reiird,sl~o_Wl2}~~.:t:D,.9, där finansierings stödet skulle ut gå enligt 

de grunder, som i riket före slås för u~mD+ådesz;op I~ På detta sätt skulle 

de företagare sou avser att etablera sig i sli:ärgårQ.en kunna påräkna 
-· 

kännbart större förmåner än 01u etableringen sker i övriga d(3:1,ar av 

landskapet. 

2. Landsko:::.:ri:Junerna på fasta Åland. Då vissa delar av 13Ildslwrn:aunerna 

på fasta Åland ännu har ekonomiska förhållanden soli1 kan motivera stöd 

HV denna form borde enligt lan'Skaosstv:i;:,,elsens uppfattning arbetskrafts-
1 Vl1:iS u-n:rtra'CKning 

politiskt finansieringsstöd/l..:>:unna bevj_ljas för etableringar även på 

fasta Juand. En grundförutsättning för finansieringsstöd i dylika fall 

skulle dock vara, 0, tt det på orten finns ledig arbetskraft tillgti,nglig, 

Fina.siering$stödet i detta fall skulle sålunda beviljas på särsl;::ilda 

skäl och utgå enligt de grunder som i riket föreslås gälla för u-onrc.~

d eszon Il. 

3. Mariehamns stad 9 sorn i egenskap av centralort i landskapet redan 

har till;cäcklig dragningskraft på nya :företagj borde enligt landskaps~ 

styrelsens upptatt11ing i detta slcede Licanas utanför de oIJråden? d'är ny

etablering eller utvidgningsinvesteriDgar skulle stödas med arbetskrafts

politisk finansiering. 

Då ordinarie n1edel ht"lrigen 01J icke skulle användas i den utsträckning 

rikets lagförslag medger? skulle ett sådant förfarande motivera att or

di11arie medel kunde användas i skärgården för finansieringen till be

lopp sol:l1 i riket ges ino1:.1 u-orarådeszon I. 

Arbetsk:raftspoli tis k finansiering skulle en:11igt förslaget till land

skapslag beviljas företag soE1 är verksamma i de branscher som omnämns 

i landskapslagen om främjande av landskapet Ålands ekonomiska utveckling 

under åren 1970-1975. Sålunda kan finansiering beviljas företag inom 

följande branscher~ industri 9 arbetsrörelse 9 turism, pälsdjurs avel 9 fisk

odl·ing 9 handels träd gårds- och plm1tskoleföretag. 

Arbetsk:r:aftspoli tisk finansier1ng kan beviljas endast för sådana 

nya arbetspla tser9 som kan f örrnodas bli bestå en de. Finansieringen f&r 

inte beviljas i sådana fall där uppkomsten av nya företag uppenbarligen 
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skulle leda, till konkurrens så ett företag 9 so:w inlett sin verksawhet 

tidigare och d.:..:trför icke får tillgodoräkna sig arbetskraftspoli ti sk 

finansiering 9 blir tvungna att avbryta eller inskrdnka sin verksai1het 

på grund av otillräcklig efterfrågap· på företagets produktero 

Lngförslagets 4 § innefattar bestämmelser Olil det högsta finansierings

beloppet. ])å fi:qan_sierii1gen avser att utgöra en ersättning :för de fak

tiska olägenhet er so111 åsru:.1kas företag gen oli1 bristen på yrl{e skunn ig ar

betskraft och effekten av denna olägenhet är olika inom olika niiringar 9 

fastställes i lagen endast den högsta gränsen för finansier:lngens stor

lek. Såsom ovan nföun ts skulle fina:nsi eringen s högsta bel öpp utgöra 

15. 000 rna:r::k. p,e:r. arbetsplats. 

I övrigt öv~+ensstiimLJer lagförslaget i sak rned motsvarci.nde stadgnn

den i. r:pc~lagen, 

Lagen skulle äga tillL~mpning fr'd.n den 1 juli 1973. Bes].ut OL1 bevil

jande av finansier,ing kan sedan lagen trätt i kraft fattas redan under 

innevarande år, :men då finansieringen skulle erläggas i efterskott på 

grund av konstaterad ökning av arbetsstyrkan? erfordras icke anslag 

i årsstaten för år 1973. Med tanke på dem som eventuellt plan.eror att 
maJ ori tet 

starta eller utvidga företag i slrär gården ans er landskaps styr els eIB/det 

viktigt att behandlingen av lagförslaget nu påbörjas i landstinget, 

ehuru rikslagen s slutliga utfor1!111ing 2.nnu icke är klar. 

Med hänvisning til1 det anförda f2tr landskapsstyrelsen vördsrunt 

fcirelägga La:ndstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

mu arbetskraftspoli ti sk finansiering av pro dukti onsverks arnhet. 

I enligt rne·d Ålands landstings beslut stadgas~ 

1 §. 
Inom rawen för i ordinarie årsstaten upptagna anslag kan arbets

kraftspolitisk finansiering beviljas företag för den oHigenhet an

li tande av ovan arbetskraft medför i enlighet ced vad i denna lag 

stadgas. 

Arbetskraftspoli tisk finansiering utgår till företag 9 som i· skär-

gårdskommnerna Iir verksooma inom de brans.cher, varom stadgas i lm1d

skapslagen om främjande av li:mdskapet Ålands ekonomiska utveckling un

der åren 1970-1975 (18/70) o Finansiering kan även på särskilda skäl 

beviljas fci retag, som grundas eller finnes inom landskornmun på fasta 

~4-land o 

Till i denna lo..g avsedda skärgårdslco~...1uuner hänföres Brt'.ndö, Föt:slö, 

Kumlinge ~ Kökar 9 Sottunga och Vårdö kommuner o 



2 §. 
Arbetskraftspolitisk finansiering kan beviljas i 1 § 2 raou. avsed

da företag, när före tag grundas el1e r byter verks811lhetsomrad e eller 

när företag genom investeringar väsentligt utvidgar sin produktion. 

3 §. 
Arbetskrafts-politisk finansiering beviljas endast för sådana nya 

arbetsplatser, som kan bedömas bli varaktiga. 

Arbetsplatserna skall rnecl hänsyn till arbetsskydd och sociala 

förhållanden på arbetsplats en motsvara arbetarskyddslagstiftningens 

krav. Den soIJ beviljas finansiering skall jämväl iakttaga bestäi:Jme1-

serna i vederbörande kollektivavtal. 

4 §. 

I arbetskraf'tspolitisk finansiering kan för varje arbetstagare en

ligt av landskapsstyrelsen fastst0llda grunder beviljas högst 15.000 

mark i skärgårdslrn11iEmnerna och inori1 övr1ga odråden högst 6. 000 illark. 

Vid fastställandet av finansieringens storlek skall hänByn tagas 

till gängse krav på yrkesskicklighet i1101il företagets verksru:uhetsoL1råde_ 

tillgången på arbetskraft och den ti llbudsstående arbetskraftens yr

ke sskicklighet, 

Finansieringen beviljas utan krav på att 3äkerhet ställes. 

5 §. 
Av den beviljade finansieringens totalbelopp L-1.tgå:f minst tvci tredje

delar som Lin. Lånet sJ:,._a11 återbetahs till landskapet efter fem från 

iiintor och avkortning fria låneår under de tio därpå följanden åren i 

lika stora årliga rater. J?rån ingungen nv det sjä tte/låneåret erlägges 

sju (7) procents årlig r2nta på lånet. 

Då företag· soEl erhållit finansieringsstöd upphör med sin verks811lhet 

eller lämnar det verkssrnhetsområde, för vars stödjande arbetskrafts

politisk finansiering beviljats 7 anses den del av finansieringen i som 

skall åt er betal as 9 utan uppsägning ornedel bart för fallen till betalning. 

6 §. 

Ansökan om arbetskraftspoli tisk ftnansiering skall inlär:mas till 

landskapsstyrelsen inom tider och p2 siitt lo.ndskapsstyrelsen närillare 

be sluter. 
Den arbetskraftspolitiska finansieringen utbetalas i efterskott 

enligt antalet inrättade nya arbetsplatser. 

7 §. 
Den som genom att lämna oriktiga eller vileeledande uppgi.fter för

orsakat, att arbetskro.!liJloiitisk :t:inans:t.ering ut:Qetal.a.ta utan gru,nd, 
skall dömas ti 11 böter, såframt icke för gärningen annorstädes i lag 

är stadg[lt st:r:'ängare straff 1 och samtidigt bestämmes att den beviljade 

I 

I 
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finansi eringen skall å terbetalas t il1 l andskapet me d ti o (10) pro~ 

c ents å rlig r i:in ta? r äknad f r å n utbet a lningen av finansieringen. 

8 §. 

Den som ol ovligen yppnr vad' he,n vid fullgörande av i denna. lag 

stadgade upp gifter erfari t om n8.go t före tags eko11o :r.1iska förhå llanden 

eller yrkes-eller affärshemligheter skall dömas till böter 9 s å fr8lllt 

ej st riin gare straff ä r stadga t i o..nnan lag. 

Åtal för h ä r n äont brott f å r ej vä ckas av allmän åklagare 9 såfr8lllt 

icke måls ti gande11 anmält brottet ti 11 åtal . 

9 §. 
I beslut sor..1 givits med stöd av sto.dgandena i denna lag~ rJe d un

dantag av beslut som a vs es i 7 och 8 §§ 9 f å r ändring ej sökas genom 

besvä r. 

10 §. 

lfärGare be stämruels er orn verkställigheten och ti llärnpningen e,v 

denna l ag utfärdas vid behov gen mil la11c1skaps.förordni:ng. 

Den:ria lag tillämp as f rån och we d den 1 juli 1973 till utgå ngen av 

.ar 1975. På g rund av under sagda tid fattade beslut kan dock arbets 

lrraftspoli tisk finansierin g erläggsts j äwv ä l under å ren 1976 och 1977. 

Av verkställ i. gheten av denna lag förutsntta å t gärder kan vid tagas in~ 

nan lagen träd er i kraft. 

J\'iarieh amn 9 den 21 maj 1973. 

På landskaps styrelsens vägnar ~ 

Iiant:råd 

Lagberedn i ngs chef 
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