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LAG- OCH EKONOMIUTSKOT
TETS BETÄNKANDE nr 4/1991-92 
med anledning av ltm Edgar Abrahams
sons m.fl. hemställningsmotion till 
landskapsstyrelsen om utredning av 
möjligheterna att ge kommunerna 
ekonomiskt stöd för inköp av mark för 
näringsetableringar. 

Landstinget har den 29 november 1991 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 
nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört t.f. regionplanechefen Ola Nyqvist, får i 
anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skall utreda möjligheterna att ge kommunerna 
ekonomiskt stöd för inköp av sådan mark som uppenbart vore lämplig för kommande 
näringslivsetableringar. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det även i framtiden kommer att vara 
viktigt att skapa goda förutsättningar för näringslivet i landskapet. Enligt utskottets 
uppfattning finns det dock andra bättre sätt att tillgodose näringslivets behov av 
tomtmark. Kommunerna har redan idag möjlighet att visa god framförhållning genom 
t.ex. aktiv planering. Enligt utskottets bedömning är dessutom behovet av de efterlysta 
stödåtgärdema ganska litet eftersom kommunerna av ekonomiska orsaker har svårt att 
köpa in mark vars användningsändamål är osäkert även om t.ex. räntestöd skulle beviljas 
av landskapet. Utskottet förhåller sig också tveksamt till att införa nya stödformer när 
den allmänna utvecklingen går mot en avreglering i fråga om landskapsandelarna till 
kommunerna. Dessutom kunde ett stöd av i motionen efterlyst slag på lång sikt leda till 
höjning av markpriserna. Utskottet noterar därtill att stöd av detta slag bör vara till nytta 
för hela landskapet och inte bara för sådana regioner inom vilka efterfrågan på tomtmark 
för näringslivsetableringar är stor. 

Ledamoten Abrahamsson har inte omfattat utskottsmajoritetens åsikt och lämnar därför 
skriftlig reservation. 

Med anledning av ovan anförda får utskottet föreslå 

Mariehamn den 17 december 1991 

att Landstinget måtte förkasta 
hemställningsmotion nr 1/ 1991-92. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Tage Boman 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden 
Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 



RESERVATION 

Undertecknad reserverar sig mot lag- och ekonomiut

skottets beslut rBrande hemställningsmotion nr 1/ 

1991-92. 

Enligt min mening är det landskapsmyndigheternas 

skyldighet att undersöka varje möjlighet till be

främjande av vårt näringslivs verksamhetsbetingel

ser inför den kommande europeiska integrationen. 

Den nya självstyrelselagen rymmer i sig många nya 

möjligheter till fonderings- och stödsystem, som 

bör utforskas och kartläggas i syfte att.trygga 

ett starkt och framgångsrikt näringsliv samt säkra 

och hyggligt betalda arbetsplatser. Därmed motver

kar vi framtida arbetslöshet och befrämjar en god 

och jämn skattebetalningsförmåga, som i sin tur ut

gör garantin för tillfredsstälJande åldrings- och 

sjukvård och en allmän social trygghet. 

Allt annat än högsta tänkbara ambitionsnivå i vår 

strävan att på ovan anfört sätt i nuläget söka tryg

ga vår och våra efterkommandes framtid måste, som 

jag ser det, betraktas som brist på ansvar inför den 

upp~1ift vi som landskapspoli tiker har fått oss före

lagd av väljarna . 

. ._ 

Mari.,~mn den//aecember 1991 
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