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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 41/1989-90 med an

ledning av ltm Bert Häggbloms hem

ställningsmotion ti11 landskapsstyrel

sen om ,översyn av landskaps!agstif t

ningen om stöd till näringslivet så att 

stöd i form av bidrag ersätts med lån 

ur landskapets medel. 

Landstinget har den 26 mars 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört avdelningschefen Olof Erland 

och Ålands Handelskammares VD Harry Jansson, får i anledning härav anföra 

följande. 

I motionen sägs att stöd från samhället till enskilda i form av lån leder till att 

landskapet får tillbaka en stor del av stödet, ansvarskännandet från låntagarens 

sida ökar och kontrollen från landskapsstyrelsens sida blir enklare. Motionären 

föreslår därför en översyn av alla landskapslagar där stöd till näringslivet regleras, 

så att alla stöd i form av bidrag utgår och ersätts med lån ur landskapets medel. 

Utskottet konstaterar att utvecklingen i Europa är sådan att direkta stöd till 

näringslivet frångås såvitt fråga inte är om rent regionalpolitiska stödåtgärder. 

Det stöd som idag utges ur landskapets medel är att hänföra till den senare 

kategorin varför regionalpolitiskt stöd i någon form kan förväntas utgå på Åland 

även i framtiden. 

Enligt utskottets mening är den av motionären förespråkade utvecklingen från 

bidrag till lån positiv. Återbetalade lån kan utges på nytt och samma medel kan på 

så sätt användas mer effektivt. Även inom näringslivet ser man positivt på en dylik 

utveckling. 

Emellertid konstaterar utskottet att man från landskapsstyrelsens sida redan nu i 

möjligaste mån arbetar i denna riktning. Tillika med den rutinmässiga översynen av 

lagstiftningen inom området överväger man på tjänstemannaplan de möjligheter 

som en eventuell revision av självstyrelselagen kommer att innebära. Konstateras 

karL att frågan till avgörande del kan lösas med budgetteknik och att en lagändring 

så-ledes inte utgör någon förutsättning för en övergång från bidrag till lån. 
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Utskottet anser slutligen motionärens förslag vara för kategoriskt eftersom visst 

stöd i form av bidrag även framdeles kan vara att föredra om än i mycket liten 

utsträckning. 

- Med hänviSning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 59/ 1989-90. 

Mariehamn den 20 september 1990 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden ·--Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söderlund. 


