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FINANSlITSKOTTETS BETANKANDE nr 11 /1983-84 

med anledning av 1 tl Mi rjam rJhhcrgs m. f1. 

hemstiil1ningsmut ion ti 11 1:111dsk:1psst\'l'L'ISL'll 

om utredning av möjligheterna :1tt vi~1 cnskild:1 

medels budget komrensera småföretagares för

luster i samband med de anställdas barnafödande. 

Landstinget har den 21 november 1983 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. I ärendet har utskottet hört verkstfi11andc clfrcktörcn vic1 !\lands 

företagsbyrå Ab Gunnar M2ttsson och tjtinstlcdigc verkställande direktören 

vid Alands penningautomatförening Lars Porko. Utskottet har tagit del av 

det bcttinkandc över en motion i smrnna iircndc som bch:md lades :1v kvinno-
par1 amentet och får mP-d anlcrlning h!irav anföra följande. 

I motinnen efi-erlysPs en utrednin2" över möjligheterna att via enskilda 

medels budget kompensera småföretagare för förluster som de gör i samband 

med kvinnliga anställdas barnafödande. Motionärerna anser att om sådan 

crsiittnjng utbetalas sku1Jeclct1cda ti11 större hcniigcnhct att anstLilla 

kvinnor i fertil ålder vilket på sikt skulle innebära att tendensen med 

sjunkande nativitet skulle kunna vändas i positiv riktning. 

Utskottet har dock kunnat konstatera att småföretagarna i landskapet har 

många anställda som är kvinnor i fertil ålder och då speciellt inom vissa 

branscher. Det faktum att ett eventuellt barnafödande kan åsamka före

taget utgifter verkar inte vara en faktor som på något sätt är avgörande 

vid företagarens beslut om huruvida en man eller l'Vinna skall anställas. 

!)('t iir i stiillct andra faktorer so111 Ur avgörande. 

Utskottet ställer sig i princip positivt till varie åtgärd som innehär en för

bättring för kvinn:ms Uigc pil arhctsm::irknaclen, men c rtcr~om Ptt evcntucl 1 t 

avbrott i anstäl1ninpsförhållandet på grund av moderskapsledighet inte 

visat sig var::i_ något särskilt hinder för anställning anser utskottet att 

det inte finns skäl att ersätta företagarna för de ökade utgifter som 

uppstår i samband med att en anställd är föräldraledig. Att på detta sätt 

försöka öka barnafödandet skulle enligt utskottets åsikt inte vara en 

effektiv åtgärd. 
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Enligt beräkningaTI1a skulle åtgärderna resultera i en belastning av 

enskilda medel på över 1 miljon mark per år. 

Med htinvisning till det anförda får utskottet vörcls;irnt förcs1 t1 

att Landstinget förkastar hemställnings

motionen nr 3. 

Mariehamn den 20 januari 1984. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ord förande 

Elis<:Jbeth Nauc1er 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling i utskottet: ordf. R.Jansson, 

v.orclf. O.Jansson, ledamöterna Lundberg, Sundh1nm och Tuomincn. 


