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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om landskapsstöd för avlönande av kommunala 

närings ombudsmän. 

Riksdagen har den 17 december 1974 antagit en lag om stats

understöd för avlönande av kommunernas näringsombudsmän enligt 

vilken kommun som hör till bärkraftsklass 1-3 kan beviljas stats

understd för löne- och därmed sammanhängande kostnader för nä

ringsombudsman. Med näringsombudsman avses i lagen kommunal 

tjänsteman, som underställd kommunalstyrelsen, näringsnämnd el

ler motsvarande nämnd har till uppgift att främja näringsverk

samheten i kommunen. Av motiveringen till rikets lag framgår att 

näringsombudsmannen dels skulle handha uppgifter som berör utveck

landet av näringsstrukturen och den näringspolitiska planeringen 

och dels vara ett förmedlande organ mellan kommunen och närings

livet. Till näringsombudsmannens uppgifter skulle dessutom höra 

rådgivning för företag. 

Lagen bygger på kommunernas frivilliga verksamhet för utveck

landet av näringslivet. Statsunderstöd möjliggörs även i det fall 

att kommun anställer näringsombudsman tillsammans med en eller 

flera andra kommuner. 

Då ifrågavarande lagstiftning kan anses beröra dels näringarnas 

främjande och dels kommunalförvaltning, tillkommer landstinget 

enligt 13 § 1 mom. 3 punkten och 9 punkten Självstyrelselagen 

behörigh~en att utfärda motsvarande lagstiftning för landskapet. 

Ifrågavarande landskapslag skulle på grund av att landskaps

understödet i huvudsak är begränsat till kommunerna i bärkrafts

klass 1-3 komma att beröra endast skärgårdskommunerna. Inte desto 

mindre är det skäl att genom landskapsunderstöd ge dessa kommuner 

en möjlighet att var för sig eller gemensamt anställa närings

ombudsmän. De övriga kommunerna skulle av särskilda skäl inom 

ramen för anslag i ordinarie årsstaten kunna beviljas landskaps

understöd till högst1 50 % av kostnaderna för näringsombudsmän. 

Normalt skulle landskapsunderstödet uppgå, beroende på bärkrafts

klassen, till mellan 60 och So %. 
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

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

om landskapsunderstöd för avlönande av kommunala näringsombudsmän. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
Kommun, som ensam eller tillsammans med en eller flera kommu

ner avlönat näringsombudsman, beviljas landskapsandel och -under

stöd på sätt i denna lag stadgas. 

2 §. 

Med näringsombudsman avses i denna lag kommunal tjänsteman, på 

vilken det ankommer att direkt underställd kommunens styrelse 

eller företagsnämnd eller motsvarande nämnd, handha uppgifter 

för främjande av näringar. 

3 §. 
Landskapsstyrelsen beviljar kommun, som hör till bärkrafts

klass 1-3, landskapsandel för lönekostnader och därtill anslutna 

social- och pensionskostnader för en näringsombudsman som följer: 

bärkraftsklass 

1 

2 

3 

landskapsandel i procent 

80 

70 

60 
Av särskilda skäl kan landskapsstyrelsen inom ramen för i or

dinarie årsstaten upptagna anslag bevilja understöd även åt annan 

kommun till högst 50 procent av de i 1 mom. avsedda utgifterna. 
_) 

4 §. 
Grunderna för de löneförmåner, enligt vilka landskapsandel 

och -understöd med stöd av 3 § beviljas kommun, fastställes av 
) 

landskapsstyrelsen med beaktande av de förmåner som utgår till 

motsvarande befattningshavare i riket, såvida annat icke följer 

av kommunala kollektiv- och tjänstekollektivavtal. 

5 §. 
Landskapsandel och -understöd kan beviljas även för ovan 

i 3 § avsedda kostnader för näringsombudsman som har uppdraget 

som bisyssla eller sköter uppgifterna i kombinerad tjänst eller 

befattning, varvid på motsvarande sätt skall iakttagas vad om 

näringsombudsman med uppdraget som huvudsyssla är stadgat. 

6 §. 
Landskapsandel och -understöd utbetalas på ansökan årligen 

i efterskott. 
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7 §. 
Närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag 

utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag tillämpas från den l975. 

Mariehamn~ den 27 februari 1975 . 

L a n t r å d 

Lagberednings chef 
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